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Resumo 

 

As organizações necessitam de sistemas de medição de desempenho (SMD) para monitorizar o 

nível de satisfação dos objectivos e estratégias implementadas, e consequentemente tomar as 

medidas necessárias para a melhoria do seu desempenho. Os SMD são ferramentas de apoio para a 

tomada de decisão. Normalmente as organizações têm grande quantidade de indicadores sobre a 

avaliação do desempenho, o que dificulta geralmente a escolha de indicadores e acções estratégicas 

a seleccionar devido à grande quantidade de informação que envolvem. Para ultrapassar este e 

outros problemas, esta dissertação tem como objectivo desenvolver e aplicar uma metodologia para a 

concepção de um SMD que contribua para a literatura da área. 

Propõe-se uma metodologia baseada na literatura multicritério de apoio à decisão que se afigura 

como uma alternativa a outros SMD reportados na literatura. A proposta metodológica é desenvolvida 

a partir de uma pesquisa bibliográfica de modo a estruturar o SMD com base na metodologia 

multicritério MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) e 

noutras ferramentas de ajuda como é o exemplo de mapas cognitivos. A metodologia proposta faz 

uso do Integral de Choquet para considerar a dependência da preferência nos diferentes indicadores 

de desempenho.  

Esta proposta metodológica de um SMD foi aplicada num caso de estudo, que tinha como 

objectivo a medição de desempenho no abastecimento de águas das entidades gestoras do sistema 

em baixa de Portugal. Com a ajuda de um decisor, estruturou-se o modelo, identificando os critérios e 

os seus descritores, determinando as funções de valor e dos pesos dos critérios em conferências de 

decisão, de modo a determinar o desempenho global de cada entidade gestora e o seu desempenho 

em cada critério.  
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Abstract 

Organization needs performance measurement systems (PMS) in order to evaluate the level of 

satisfaction of objectives and strategies implemented, and consequently take the necessary measures 

to improve its performance. The PMS are known as support tools for decision making. Typically 

organizations have a lot of indicators for the measurement of the performance, which often 

complicates the choice of the adequate indicators and strategic actions to be selected due to the large 

amount of information involved. To overcome this and other problems, this thesis aims to develop and 

implement a methodology for designing a PMS that contributes to the literature already existent. 

It´s proposed a methodology based on the literature of multicriteria decision making as an 

alternative to other PMS reported in the literature. The proposed methodology is developed from a 

literature search in order to structure the PMS based on multicriteria methodology MACBETH 

(Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) and other support tools such 

as the example of cognitive maps. The proposed methodology makes use of the Choquet Integral to 

consider the dependence of preference on different performance indicators. 

This methodological proposal of a PMS was applied in a case study, which aimed was measure 

the performance of the water supply system management entities in downtown Portugal. With the help 

of a decision maker, the model was structured, identifying the criteria and their descriptors, 

determining the value functions and weights of the criteria in decision conferences, in order to 

determine the overall performance of each management entities and their performance in each 

criterion.  
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1. Introdução 

Hoje em dia, as organizações são confrontadas num contexto de grande complexidade, 

desenvolvendo novas estratégias e objectivos de modo a conseguir um desenvolvimento contínuo 

(Plan-Do-Check-Act cycle) (Deming, 1982). Deste modo é necessário que as empresas tenham uma 

gestão eficaz e eficiente da monitorização para a sua sustentabilidade e sobrevivência a largo prazo 

(Parida, 2006), tentando conseguir uma vantagem de sustentabilidade competitiva sobre a 

concorrência. 

Neste contexto, durante os últimos tempos têm existido muitas discussões sobre sistemas de 

medição de desempenho (SMD). Mas porquê só agora se fala tanto? Segundo Neely (1999), devido: 

1. À mudança contínua do mundo do trabalho; 

2. Ao aumento da concorrência; 

3. Às iniciativas de melhoria; 

4. À mudança dos papéis organizacionais; 

5. Às mudanças da procura externa; 

6. Ao poder da tecnologia da informação. 

As empresas actualmente enfrentam diariamente uma grande pressão, tentando reduzir os seus 

custos e acrescentar valor aos clientes, ou seja, têm que lidar com o aumento da concorrência. Várias 

organizações procuram diferenciar-se da concorrência através de factores não financeiros, como por 

exemplo a qualidade de serviço, flexibilidade, customização, inovação e rápida resposta. Por outro 

lado, as organizações perceberam a vantagem de relacionar as medidas implementadas originadas 

pelos SMD com as estratégias, originando a implementação de novas estratégias e objectivos. As 

medições de desempenho permitem também uma melhor comunicação com os seus próprios 

empregados, transmitindo o que é importante dentro da organização e aumentando desta maneira a 

eficácia e eficiência dos processos. Os SMD conseguiram encontrar maneiras de inovar, 

acrescentando valor ao cliente (Neely, 1999). As tecnologias de informação são outro factor 

importante para a implementação dos SMD que não só captura, mas também analisa e apresenta 

informação, sendo uma importante ferramenta de apoio aos SMD (Neely, 1999). 

Devido a estes factores, as empresas começaram a pensar na importância de integrar e 

implementar os SMD nas suas organizações, sob a forma de controlo sistemático e melhoria contínua 

das empresas. 

Um dos primeiros modelos de avaliação de desempenho foi criado em 1903, quando os primos 

Du Pont criaram uma medição de desempenho financeiro (Parida, 2006). Este modelo foi chamado 

Du Pont Pyramid of Financial Ratios and Du Pont return on Investment (ROI). No entanto, este 

modelo falhava na análise de custos e na indicação das medidas aplicáveis para o desempenho no 

futuro (Bruns, 1998). 

Entre 1945 e 1975, a melhoria das operações era sinónimo de maximização do crescimento do 

lucro. Expressões de desempenho foram puramente financeiras de acordo com a “Taylorian 

organization” vigente na época (Tabela 1). Estas expressões de desempenho consistiam em rácios 

de custos padronizados computado em horas predefinidas, como por exemplo a eficiência ou a obra, 



2 
 

os rácios de produtividade calculado a cada mês, ou o volume de negócios calculado a cada ano 

(Berrah e Clivillé., 2007). 

Tabela 1 - Evolução do contexto industrial (Berrah e Clivillé., 2007). 

 Taylorian organization Post-Taylorian organization 

Durabilidade Custo (productividade) 
Custo (productividade-entrega-qualidade-

inovação-ambiente,etc.) 

Melhoria da 

qualidade 

Maximização da 

verificação à posteriori 

Maximização/compromisso da verificação à 

posteriori e controlo reactivo à priori 

Decisão 
Nível estratégico; 

gerentes 

Nível estratégico, táctico e de níveis operacionais; 

engenheiros e gerentes 

Expressão de 

desempenho 

Financeira e operador 

lineal 
Financeiro/técnico e relações complexas 

 

Na era “Post-Taylorian organization”, a expressão de desempenho tornou-se progressivamente 

multicritério (tabela 1), com a integração de critérios técnicos, tais como níveis de qualidade e prazos 

de entrega, além dos custos. A melhoria das operações é realizada, neste contexto, efectuando um 

compromisso entre as satisfações desses critérios que influenciam positivamente ou negativamente 

um outro, mesmo que, paradoxalmente, o espírito de maximização “taylorian” continua a ser uma 

ambição comum para muitos gestores. Além disso, como o desempenho depende dos processos de 

produção, ele deve ser implantado no âmbito das actividades de produção diferentes de acordo com 

um plano de acção definido. Portanto, as expressões de desempenho são consideradas não só a 

nível estratégico, mas também a todos os níveis de decisão (ou seja, estratégico, táctico e 

operacional) (Berrah e Clivillé., 2007). 

Na década de 1980, os métodos de custeio de produto estavam baseados em métodos errados, 

levando os administradores a tomar decisões erradas (Neely, 1999). Durante o final dos anos 1980 e 

início de 1990, a maioria das consultoras começaram a usar novos métodos de custeio nestas 

organizações (Neely, 1999). Contudo, a contabilidade de gestão é limitada pois considera unicamente 

o desempenho financeiro não avaliando o desempenho não financeiro (Otley, 1999). Segundo Otley 

(1999), o termo desempenho é um termo ambíguo, não tendo uma definição clara. Podemos assumir 

que um bom desempenho é uma empresa que consegue atingir os seus objectivos, ou seja, que 

implanta uma estratégia apropriada. 

A partir de 1980 assiste-se a uma mudança na ideologia das empresas, onde se substituiu o 

termo “produtividade” pelo termo “desempenho” (Ghalayini e Noble, 1996), dando assim uma maior 

importância à avaliação geral da empresa. Em 1989 foi publicado um livro sobre desempenho, por 

Sink e Tuttle (1989), em que dão as directrizes para a melhoria dos processos de gestão. Para a 

medição de desempenho Sink e Tuttle (1989) define sete critérios de performance: eficiência, 

eficácia, qualidade, produtividade, qualidade de trabalho, inovação e orçamento disponível. Os 

autores definem um sistema de desempenho com dois papéis: julgar e atribuir valores de 

desempenho para se interligar com os sistemas de recompensa, por outro lado procuram desenvolver 
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e melhorar o desempenho. Para melhorar o desempenho as empresas terão que elaborar programas 

de avaliação para equilibrar estes dois papéis. 

Nas últimas décadas, os SMD e a sua gestão têm tido uma grande atenção por parte de 

investigadores e praticantes na indústria, devido à grande importância que têm no presente e futuro 

das empresas. Outros estudos e modelos de SMD têm sido desenvolvidos tentando conseguir uma 

optimização dos mesmos, nos vários níveis organizacionais das organizações. 

Com o objectivo de esclarecer qual o papel de um SMD e quais são os seus principais problemas 

existentes na aplicação nas organizações, desenvolveu-se um levantamento à literatura bibliográfica 

da área. Essa pesquisa bibliográfica fez uso das seguintes bases de dados: ISB Web of Knowledge, 

Science Direct e Google académico. 

Esta dissertação está estruturada com mais seis capítulos: primeiro, introduz-se e define-se o 

conceito de um SMD e apresentam-se os principais SMD que têm surgido ao longo do tempo. A 

acrescer, este primeiro capítulo faz uma pesquisa bibliográfica sobre os principais problemas na 

aplicação dos SMD nas organizações, tanto a nível da concepção, das medidas e da análise das 

mesmas e nas acções a tomar. A continuação, depois da apresentação dos principais problemas, 

pretende-se no seguinte capítulo apresentar as três fases em que se pretende a dissertação. 

Apresenta-se a abordagem metodológica seleccionada para o desenvolvimento do SMD pretendido, 

tendo como base as metodologias multicritério de apoio à decisão, mais concretamente, a 

metodologia MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) ,o  

Integral de Choquet e outras metodologias de estruturação de problemas (p.e., mapas cognitivos). No 

capítulo posterior introduz-se o caso de estudo no qual pretendemos aplicar a metodologia 

apresentada no capítulo anterior. Mais especificamente, o caso de estudo trata sobre a medição de 

desempenho no serviço de abastecimento de águas em sistemas em baixa de Portugal. Nesta 

mesma secção, encontraremos não só a explicação do contexto e do problema a resolver, mas 

também uma breve explicação das técnicas de SMD já utilizadas neste contexto. No quinto e sexto 

capítulo, será realizada a medição de desempenho no caso de estudo através da abordagem 

metodológica previamente explicada, onde o programa M-MACBETH será a ferramenta utilizada para 

a avaliação do desempenho. Por último, a última secção contém uma análise crítica do que foi feito 

na dissertação, onde será realizada uma conclusão e onde serão discutidos alguns pontos de 

melhora que podem ser feitos em projectos futuros. 

2. Sistemas de Medição de Desempenho 

2.1  Conceito dos Sistemas de Medição de Desempenho 

Neste capítulo introduz-se e explica-se os principais SMD mais utilizados e estudados na 

literatura, de modo que a partir dos seus problemas e dificuldades apresentar-se-á no capítulo 3 uma 

proposta de um SMD que ultrapasse e resolva as respectivas dificuldades. Este capítulo tem como 

objectivo definir o que é um SMD, através de algumas definições que têm sido frequentemente 

usadas. Por exemplo, segundo Neely et al. (2003): 

 “A medição de desempenho pode ser definida como o processo de quantificação da eficiência 

e eficácia de uma acção.” 
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 “Uma medida de desempenho pode ser definida como uma métrica utilizada para quantificar 

a eficiência e / ou eficácia da acção." 

 “Um SMD pode ser definido como o conjunto de métricas utilizadas para quantificar a 

eficiência e a eficácia das acções.” 

Um SMD é uma ferramenta de apoio para ajudar na tomada de decisões, quer para o lançamento 

ou a escolha de acções de melhoria ou redefinir objectivos (Neely, 1999). Assim como, também é 

importante definir o que é a eficiência e eficácia. Para definir a eficácia é necessário fazer a seguinte 

questão “será que se estão a fazer as coisas certas?”, ou seja, se a saída do processo está em 

conformidade com os requisitos (Artley e Stroh, 2001), enquanto que para definir a eficiência a 

questão seria “será que se estão a fazer as coisas correctamente?”, ou seja indica o grau que o 

processo produz uma saída de recursos necessários a um custo mínimo (Artley e Stroh, 2001). 

Os SMD são uma ferramenta que ajuda a perceber, gerir e melhorar o que as empresas fazem, 

tal como os produtos, serviços e os processos para produzi-los. Estes sistemas dão-nos informações 

sobre se as organizações conseguem atingir os objectivos, se os clientes estão satisfeitos, se os 

processos estão sob controlo e são necessárias implementar acções estratégicas. A implementação 

de um SMD numa empresa é muito importante, pois facilita a tomada de decisões, ou seja, ajuda as 

escolhas das medidas de desempenho que vão ser implementadas nas estratégias e objectivos 

futuros da empresa (Artley e Stroh, 2001). 

Portanto, os SMD usam um conjunto de medidas de desempenho baseado em múltiplos critérios. 

Estas medidas podem ser financeiras ou não financeiras, assim como medidas internas e medidas 

externas à empresa. As medidas de desempenho, hoje em dia, estão desenvolvidas desde a 

estratégia, julgando a eficiência e a eficácia das acções feitas pela empresa, pelo que são parte no 

planeamento e gestão do sistema de controlo da organização. Também é de ter em conta que todas 

as medidas de desempenho implementadas dentro das organizações  têm consequências que podem 

ser tanto negativas como positivas. Devido a estas consequências, deve-se prestar muita atenção na 

medida a implementar, decidir o que medir, como medir e quais serão os objectivos, que são 

influenciados e influenciam os indivíduos e grupos dentro da organização. Estas medidas devem ter 

em consideração os impactos tanto nos stakeholders como na satisfação dos clientes (Neely et al., 

2003). 

Geralmente as medidas de desempenho estão divididas em cinco tipos. Artley e Stroh (2003) 

dividem-nas em: 

 Medidas das entradas - utilizadas para compreender os recursos humanos e de capital 

usado para produzir as saídas e resultados. 

 Medidas dos processos - usadas para entender as etapas intermediárias na produção de 

um produto ou serviço. 

 Medidas das saídas - usadas para medir o produto ou serviço fornecido pelo sistema ou 

organização e entregues aos clientes.  

 Medidas dos resultados - avalia os resultados esperados, desejados para que os 

resultados das actividades de um serviço ou organização tenham o feito pretendido.   
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 Medidas dos impactos - medir os efeitos directos ou indirectos ou consequências 

resultantes da realização dos objectivos do programa. 

Resumindo, um SMD ajuda a avaliar as metas de desempenho, informando os gestores se 

devem continuar ou alterar a política actual, ou seja, alterar as estratégias ou as operações para de 

modo a melhorar o desempenho da organização. Também é de salientar que com base em estudos 

realizados as organizações que implementam os SMD têm um desempenho melhor do que aqueles 

que não os implementam (Kaplan e Norton, 1996). 

 

2.2  Contexto histórico dos SMD 

Nesta secção apresentam-se os principais modelos dos sistemas de medição de desempenho 

publicados por distintos autores definindo em cada um deles as metodologias adoptadas. Depois da 

Guerra Mundial, começou-se a pensar não só na avaliação das medidas financeiras, mas também 

nas medidas não-financeiras (Parida, 2006). Por exemplo, o modelo do Anthony centrava-se em 

decisões através de três níveis: planeamento estratégico, gestão de controlo e controlo operacional; 

mas também falhava nas medidas financeiras a aplicar nas alterações organizativas a nível da 

competitividade e da estratégia (Kaplan e Johnson, 1987). 

Keegan et al. (1989), implementaram uma matriz de medição de desempenho, que separava 

medidas externas e internas, assim como medidas com custo ou não-custo. Esta estrutura permite as 

organizações identificar as medidas necessárias desde a perspectiva da avaliação (Parida, 2006). 

O questionário de medição de desempenho foi desenvolvido como uma ferramenta de avaliação 

para comprovar se todas as dimensões de desempenho estão bem definidas (Dixon et al., 1990). 

Outro SMD definido e utilizado é a estrutura de Brown, conhecida por The Macro Process Model of 

the Organization, mede o desempenho através de cinco fases: inputs, processo, output, objectivos e 

resultados. Cada etapa está relacionada com o seguinte desempenho em termos de causa e efeitos, 

sendo por isso um condutor (Brown, 1996). 

De seguida, criaram-se SMD através de modelos com múltiplos critérios e através de medidas 

tanto financeiras como não-financeiras: pirâmide SMART (Strategic Measurement and Reporting 

Technique), matriz de resultado/determinantes e o Balance Scoreboard (BSC) (Parida, 2006). Na 

pirâmide SMART (Lynch e Cross, 1991), a inclusão das medidas está centrada na parte interna e 

externa da empresa. A pirâmide começa com uma visão da organização considerando os problemas 

de economia, mercado, clientes, qualidade, produtividade e entrega. A falha deste sistema é que não 

clarifica nenhuma medida a aplicar ou a desenvolver (Parida, 2006). 

O BSC (Kaplan e Norton, 1996) é o SMD mais utilizado nas empresas de todo o mundo, das 

organizações sondadas, cerca de 50% das empresas usavam este método no ano 2001 (Downing, 

2001). Nos Estados Unidos, ainda que muito utilizado, 70% das vezes a implementação falhava, pois 

é um modelo que não é fácil de implementar (Neely et al., 2000)
b)

. Tem uma abordagem 

essencialmente multidimensional na medição de desempenho e gestão, identificando e integrando 

quatro perspectivas financeiras e não-financeiras: financeiras, clientes, processos internos, inovação 
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e crescimento; mostrando aos gestores estratégias a implementar através de estas quatro 

perspectivas (Bhagwat e Sharma, 2007): 

 Perspectiva cliente (adicionar valor) – missão: alcançar a nossa visão acrescentando valor 

aos nossos clientes; 

 Perspectiva interna (baseado nos processos) – missão: promover eficiência e eficácia nos 

processos do negócio; 

 Perspectiva financeira (vista accionistas) – missão: ser bem-sucedido financeiramente, 

acrescentando valor aos nossos accionistas; 

 Perspectiva de inovação e crescimento – missão: alcançar a nossa visão, sustentando as 

capacidades de inovação e mudanças, através de melhoria contínua. 

Figura 1 – As quatro perspectivas do BSC (Artley e Stroh, 2001).  

 

O BSC tem como uma das suas maiores vantagens a sua abordagem aos stakeholders, pois 

duas das suas maiores áreas representam estes mesmos, nomeadamente na área dos clientes e das 

finanças (Otley ,1999). No entanto, o BSC também não é completamente fiável, pois só se centra no 

top-down das medidas de desempenho, e falha na integração bottom-up e horizontal (Parida, 2006). 

Além disso, este método não considera se alguns indicadores são independentes ou não entre si, 

pelo que ao implementar uma nova medida estratégica pode ter impactos negativos noutros 

indicadores. Por exemplo, no caso de estudo da implementação do BSC feitos em três SMEs 

realizado por Bhagwat e Sharma (2007), se na organização fizerem esforços para melhorar o 

desempenho do indicador “variações em relação ao orçamento” frequentemente resultam em 

problemas relacionados com outras medidas, como a entrega a prazo, inventário, tempo de entrega, 

o fluxo de caixa e previsão de outras categorias. Estes autores obtiveram um outro problema na 

inclusão dos objectivos específicos a longo prazo ao implementar o BSC. 

Outro problema encontrado por Otley (1999) é como devia seleccionar as medidas específicas de 

desempenho para que sejam situadas nas caixas do BSC. É evidente que alguns destes devem 

representar áreas de resultados-chave, mas outros necessitam incorporar planos estratégicos da 
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organização para saber as decisões que se fizeram, de forma a saber como foram alcançados esses 

resultados (Otley, 1999). 

 

Figura 2– O Balanced Scorecard: um quadro para traduzir a estratégia em termos operacionais 

(Kaplan e Norton, 1996). 

 

 

Segundo Ghalayini e Noble (1996), as organizações até 1980 tinham SMD baseados em 

sistemas tradicionais de contabilidade de custeio para controlar e melhorar as suas operações, pelo 

que causariam problemas nas empresas de hoje em dia se usassem estes tipos de sistemas. Devido 

a estes factores criaram um sistema integrado dinâmico com que se integram ligando três áreas: 

gestão, a equipa de melhoria de processos e o shop floor da fábrica (Ghalayini e Noble, 1996). Os 

mesmos autores concluíram que esta ligação deveria ser feita através da especificação de relatórios 

e actualização dinâmica das medidas de desempenho, segurança e desempenho.  

O Intangible Asset-Monitor (IAM), desenvolvido por Sveiby (1997), classifica a parte intangível do 

balanço em três áreas temáticas, cada uma delas composta por 4 categorias (crescimento, 

renovação, eficiência, estabilidade/risco): Estrutura interna, estrutura externa e competência 

individual. O objectivo de este modelo tem como base os trabalhadores das organizações que criam 

valor para a empresa, ou seja, são os que criam os benefícios (Sveiby, 1997). 

Outro SMD desenvolvido foi o Skandia Navigator. Este sistema combina as quatro perspectivas 

anteriormente descritas no BSC mais a perspectiva humana (Edvinsson e Malone, 1997; Sveiby, 

1997). Posteriormente, em 1998, for criado o Balance IT Scorecard (BITS), englobando as cinco 

perspectivas derivadas do original BSC e adaptando-os ao IT Scorecard, originaram as seguintes 

perspectivas (Abran e Buglione, 2003): perspectivas dos clientes, perspectivas finaceiras, 

perspectivas do processo, perspectivas do pessoal, perspectivas das infraestucturas e inovação. 
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Tabela 2 - Comparação de desempenho e medição de estructuras (Abran e Buglione, 2003). 

 IAM BSC Navigator BITS AISBSC 

Activos 

tangíveis 

Valor líquido 

contabilístico 

Perspectiva 

financeira 

Capital próprio Perspectiva 

financeira 

Economía 

 

 

 

 

 

Activos 

Intangíveis 

Estrutura 

interna 

Perspectiva 

processo 

interno 

Capital 

organizacional 

Perspectiva 

processo 

Perspectiva 

interna 

Estrutura 

externa 

Perspectiva 

interna 

Capital 

organizacional 

Perspectiva 

processo 

Processo 

interno 

Competência 

individual 

Perspectiva do 

cliente 

Capital do 

cliente 

Perspectiva do 

cliente 

Cliente 

 Perspectiva 

crescimento e 

conhecimento 

Capital 

humano 

Perspectiva das 

infraestructuras 

Conhecimento 

e crescimento 

   Perspectiva do 

pessoal 

Empregado 

 

O prisma de desempenho permite 2 grupos de stakeholders (investidores e clientes) e até 5 

grupos de stakeholders (empregados, fornecedores, intermediários, reguladores e comunidades) 

serem manuseados em uma gestão de mediçao de desempenho através de um esquema em 3D 

(prisma com 5 faces) (Neely et al., 2000)
a)

. O calculo da matriz não usa a geometría para derivar os 

resultados de desempenho, e está restringido às 5 perspectivas (Abran e Buglione, 2003). 

Outra estrutura conhecida é a Fundação Europeia da Gestão da Qualidade (EFQM), que abrange 

áreas onde o BSC não alcança, e consiste em factores de desempenho tais como: facilitadores e 

resultados (Wrongrassmee et al., 2003). Os facilitadores são utilizados pelos gestores como uma 

ajuda para entregar os resultados e incluem a liderança, a política e estratégia, pessoas, recursos e 

parcerias; enquanto que os resultados provêm do pessoal, clientes, desempenhos chave e resultados 

da sociedade (Parida, 2006). De seguida na tabela 3, pode-se observar vários dos existentes SMD 

que se implementaram desde que se começou a preocupar pelo desempenho das organizações. 

 

Tabela 3 – Lista de modelos e de estruturas implementados ao longo do tempo (Parida, 2006).  

Modelo / 
Estructura 

Medidas / Indicadores / Critérios Referência 

Sink and Tuttle Eficiência, eficácia, qualidade, productividade, 
qualidade do trabalho e inovação. 
Rentabilidade/orçamento disponível, sobrevivência 
e crescimento. 

(Sink e Tuttle, 1987) 

Du Pont Pyramid Rácios finaceiros, retorno sobre o investimento. (Chandler, 1977)   
(Skousen et al., 2001) 

Matriz de resultados 
e determinantes 

Desempenho financeiro, competetividade, 
qualidade, flexibilidade, utilização, recursos e 
inovação. 

(Keegan et al., 1989) 
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Questionário de 
medição de 
desempenho 

Estratégias, acções e as medidas são avaliadas. 
Análise de dados feitos pela função ou posiçõa do 
gerente. Raio de resposta e nível de desacordo. 

(Dixon et al., 1990) 

The Macro Process 
Model of the 
Organization 

Medição de inputs, medição do processo, medição 
dos outputs, medição dos resulados. 

(Brown, 1996) 

Pirâmide SMART Qualidade, entrega, tempo de processo, custo, 
saatisfação do cliente, medidas de marketing, 
medidas finaceiras. 

Desenvolvido por 
laboratórios Wang 
(Lynch e Cross, 1991) 

Balance Scorecard 
(BSC) 

Economia, cliente, processo interno, crescimento e 
conhecimento 

(Kaplan e Norton, 1992) 

Consistent SMD Derivado da estratégia, melhramento contínuo, 
rápida e precisa resposta, propósito explícito e 
relevaância. 

(Flapper et al., 1996) 

Processo medição 
de desempenho 
Cambridge 

Qualidade, flexibilidade, oportunidade, economia, 
satisfação dos clientes e factore humanos 

(Neely et al., 1997) 

Dinâmico integrado 
SMD 

Oportunidade, economia, satisfação dos clientes, 
factores humanos, qualidade e flexibilidade. 

(Ghalayini et al., 1997) 

DInâmico SMD Monotorização externa e internado sistema, 
revisão do sistema, implantação do sistema 
interno. 

(Bititci et al., 2000) 

Skandia Navigator Focalizaçãoa nível de recurso financeiros, do 
cliente, humanos, de processo, renovação e 
desenvolvimento. 

(Edvinsson e Malone, 
1997) 

Balance IT 
Scorecard (BITS) 

Perspectiva finaceira, satisfação dos clientes, 
processos internos, infrastructuras e inovação, 
perspectiva das pessoas. 

(Abran e Buglione, 2003) 

BSC of advanced 
information services 
Inc (AISBSC) 

Perspectiva finaceira, satisfação do cliente, 
processos, pessoas, infrastructuras e inovação. 
 
 

(Abran e Buglione, 2003) 

Intangible Asset-
monitor (IAM) 

Estructura interna: crescimento, renovação, 
eficiência, estabilidade, risco( modelos 
conceptuais: computadores, sistemas 
administrativos). 
Estructura externa: cliente, fornecedor, nomes de 
marca, marca e imagem, competência individual, 
habilidade, educação, experiência, valores e 
hablidades sociais. 

(Sveiby, 1997) 

Prisma de 
desempenho 

Satisfação dos stakeholders, estratégias,  
processos, capacidades, contribuição 
stakeholders. 

(Neely et al., 2000)
a) 

QEST Qualidade, economia, factores sociais e 
tecnológicos. 

(Abran e Buglione, 2003) 

Fundação europeia 
da gestão da 
qualidade 

Liderança, capacitadores; gestão pessoal, política 
e estratégia de recursos; processos, resultados; 
satisfação do cliente e pessoal, impacto na 
sociedade; e resultados do negócio. 

www.eform.org como 
mencionado por 
(Wongrassamee et al., 
2003) 

 

2.3 Principais problemas dos SMD 

Apesar de todos os esforços efectuados no estudo desta problemática, nenhum dos SMD até 

agora implementados têm tido sucesso na sua totalidade, tendo sido registrados algumas dificuldades 

tanto ao nível da concepção e implementação, como na escolha da medida de desempenho mais 

http://www.eform.org/
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adequada a escolher (Neely et al., 2005). Portanto, neste capítulo serão introduzidos alguns dos 

problemas normalmente gerados na implementação dos SMD. 

  

Figura 3– Ciclo de vida de um Sistema de Medição de Desempenho (Santos et al., 2000). 

 

Na Figura 3 está representado o ciclo de vida dos SMD. O respectivo ciclo de vida está composto 

por quatro fases dos SMD: concepção, medida, análise e acções. A partir destas quatro fases, 

encontraram-se os principais problemas surgidos nos SMD implementados até este momento. 

2.3.1 Problema na concepção dos SMD 

Muitas das vezes a implementação do SMD não é fácil, isto é devido a 4 barreiras definidas por 

Kaplan e Norton (1996): 

1) Visão e estratégia não accionáveis – a equipa de gestão falha na forma em que a visão 

deve ser alcançada, causando uma falha nas estratégias a lançar. 

2) A estratégia não está ligada ao departamento, à equipa e aos objectivos individuais –  

continuam a seguir os critérios de desempenho antigos e impedem a introdução de 

novas estratégias. 

3) A estratégia não está ligada à alocação de recursos – isto ocorre quando o 

financiamento e a alocação de capital não estão relacionados com as mudanças de 

estratégia. Como consequência pode ser que não haja recursos suficientes para a 

implementação das medidas necessárias. 

4) Feedback é táctico e não estratégico - isso ocorre quando o feedback concentra 

exclusivamente em resultados de curto prazo (como as medidas financeiras) e pouco 

tempo é reservado para a revisão dos indicadores da implementação da estratégia e do 

sucesso. 

Quanto ao problema da concepção dos sistemas de medição de desempenho, segundo Neely et 

al. (2003) há três procedimentos para a concepção de um SMD:  

 “Needs led” – é um procedimento top-down para o desenvolvimento de medidas  onde os 

clientes, o negócio e os stakeholders são identificados e usados como base para o 

desenvolvimento de medidas de desempenho. Esta abordagem é baseada com base em 

monitorizar os objectivos propostos pela empresa. 

 “Audit led” – as auditorias servem tanto para a recolha de informação assim como o uso 

de esta informação de modo a alterar as medidas de desempenho existentes. 
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 “Model led” – usa um modelo teórico da organização como uma base sustentada para a 

concepção das medidas de desempenho. 

Por outro lado na abordagem, existem dois tipos (Neely et al., 2003): 

 “Consultant led” – a abordagem do consultor é realizada por um indivíduo (ou grupo de 

consultores) sem a ajuda da equipa de gestão. São desenvolvidas uma série de 

workshops onde o trabalho do consultor é revisto. Os relatórios feitos pelos consultores 

são apresentados em cada workshop, e ainda que o trabalho seja feito individualmente 

as decisões são tomadas em conjunto nos workshops. Os dados utilizados pelos 

consultores são recolhidos através de reuniões com os gerentes. 

 “Facilitator led”- Nesta abordagem a maioria dos trabalhos é desenvolvida com a equipa 

de gestão da empresa. O facilitador tem como o objectivo de desenvolver debates, 

discutindo os prós e contras entre a equipa de gestores de modo a encontrar as melhores 

decisões a implementar na empresa. 

O procedimento supracitado é de grande ajuda para ultrapassar os problemas de desenho e 

concepção dos SMD. Além destes problemas, na construção dos modelos a identificação dos 

indicadores e conhecer a sua relação é também importante no desenho dos SMD, e muitas vezes 

não se consegue saber as dependências entre eles (Santos et al., 2000). É necessário perceber 

perfeitamente a estrutura dos SMD para identificar as acções estratégicas mais adequadas a 

implementar (Neely et al., 2000)
b)

. 

2.3.2 Problemas nas medidas e na análise das medidas dos SMD 

Outra das queixas mais comum nos SMD é que têm uma grande quantidade de informação 

complexa sobre o desempenho da empresa e também de acções estratégicas que não se sabe se 

são necessárias ou não, pelo que os especialistas queixam-se que os SMD produzem muitos dados e 

pouca análise (Neely et al., 2005). Como resultado a isto as organizações têm dificuldades em 

encontrar as acções correctas a implementar assim como na análise destas. Isto origina conflitos 

entre as medidas de desempenho aplicadas, pelo que existem algumas vezes trade-offs para 

seleccionar as medidas a implementar na organização (Santos et al., 2000). Pelo que obviamente ao 

fazer um trade-off pode ser que se seleccione a acção menos adequada para o panorama actual da 

organização, podendo ter impactos negativos ou não tão positivos na estratégia futura que a 

organização pretenda implementar. 

A análise da literatura correspondente leva à conclusão de que a maioria das abordagens 

propostas não fornece mecanismos de agregação explícita ou propõe métodos realmente demasiado 

simplistas para lidar com a grande complexidade das situações em questão. Apenas alguns 

consideram explicitamente métodos de agregação adequados (Berrah et al., 2003). Por outro lado, a 

maioria dos sistemas existentes não se preocupou com os problemas de interdependências entre as 

acções a tomar que existe no contexto actual das organizações, onde os critérios são dependentes e 

interagem através dos diferentes níveis da empresa, e o controlo é reactivo e global (Clivillé et al., 

2006)
a)

, pelo que é um objectivo nesta dissertação conseguir modelar estas interdependências.  
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2.3.3 Problema nas acções a tomar nos SMD 

Depois da concepção do SMD, de monitorizar e saber as acções correctivas a adaptar temos 

outro problema no planeamento, ou seja, devemos saber como inserir estas acções na estratégia 

adequada para que a organização consiga alcançar os objectivos, visão e missão determinados pela 

mesma. Mas muitas das vezes as acções que terão de ser adaptadas têm o problema de poder 

modificar os objectivos previamente propostos pela organização e muitas das vezes estas acções 

também não são economicamente factíveis por parte da organização. Outro problema neste contexto 

é que se deve fazer geralmente uma actualização dos SMD, pois o mercado está sempre a mudar 

devido à grande concorrência, pelo que é necessário que se consiga sempre fazer modificações nos 

SMD de modo a acompanhar as mudanças do mercado. 

Para ajudar ultrapassar alguns destes três problemas, uma estrutura foi apresentada por Ferreira 

e Otley (2009) como uma ferramenta de pesquisa para examinar a estrutura, funcionamento e 

utilização dos SMD de uma forma holística, baseando-se numa estrutura já previamente desenvolvida 

pelo próprio Otley em 1999 com o modelo, chamado de Levers of control (LOC) proposto por 

Simmons (1995). A estrutura desenvolvida consta de 12 perguntas: 

1.  Qual a visão ou missão da organização e como isto é levados ao conhecimento dos gestores 

e empregados? Que mecanismo, processos e redes são usados pela organização para 

alcançar os objectivos propostos aos seus membros? 

2. Quais são os objectivos principais que são fundamentais para o sucesso global da 

organização no futuro, e como levou à atenção dos gestores e empregados? 

3. Qual a estrutura da organização e qual o impacto que tem na concepção e uso dos SMD? 

Como os influencia e como é influenciado pelo processo de gestão estratégica? 

4. Que estratégias e planos a organização têm adoptado e quais são os processos e actividades 

que decidiram ser necessários para implementá-las com sucesso? Como são as estratégias e 

os planos adoptados, gerados e comunicados dos gestores aos empregados? 

5. Quais são as principais medidas de desempenho da organização provenientes dos seus 

objectivos, factores chave de sucesso, e estratégias e planos? Como são especificados e 

comunicados e que papel desempenham na avaliação de desempenho? Existem emissões 

significativas? 

6. Qual o nível de desempenho que a organização precisa para alcançar para cada uma das 

suas principais medidas de desempenho, como é que estão a ser sucedidas as definições 

das metas de desempenho adequadas para elas, e como são de desafiantes essas metas de 

desempenho? 

7. Que processos a organização segue para a avaliação individual, de grupo e desempenho 

organizacional? São avaliações de desempenho principalmente objectivas, subjectivas ou 

mistas e de quão importante são as informações formais e informais e controlo nestes 

processos? 
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8. Quais as recompensas, financeiras ou não financeiras, que os gestores vão receber ao atingir 

os objectivos na implementação das medidas de desempenho (ou serão que vão sofrer 

consequências negativas ao não atingi-las) ? 

9. Que fluxos de informações, sistemas e redes tem a organização para apoiar o funcionamento 

dos seus SMD? 

10. Que tipo de uso é feito da informação e dos vários mecanismos de controlo na organização? 

Podem esses usos ser caracterizados em termos de tipologias diferentes na literatura? Como 

é que os controlos e os seus usos diferem-nos diferentes níveis hierárquicos? 

11. Como é que os SMD se adaptam em contextos de uma dinâmica continuamente cambiante 

na organização? As mudanças na concepção do SMD ou uso têm sido feitas de uma forma 

proactiva ou relativa? 

12. Quão forte e coerente são as ligações entre os componentes dos SMD e as maneiras nos 

quais são usados? 

Figura 4-  Esquema do modelo desenvolvido por Ferreira e Otley (2009). 

 

Saber qual é a missão e visão da empresa é importante numa empresa, pois a visão dá-nos a 

direcção que esta quer seguir, enquanto a missão “identifica os requerimentos para atrair e manter os 

shareholders, empregados, e clientes e fazê-lo de uma maneira que seja realmente adaptável“ 

(Chenhall, 2003). A visão e missão guiam-nos ao processo da escolha e mudança das estratégias e 

actividades para fazer face ao contínuo ambiente cambiante dos mercados (Ferreira e Otley, 2009). 

Os critérios chave de sucesso são importantes para atingir a missão e visão da empresa, assim 

como monitoriza-los são importantes para alcançar os objectivos estratégicos. A estrutura 

organizacional determina as responsabilidades e obrigações dos participantes, influenciando a 

eficiência do trabalho, a motivação dos indivíduos, os fluxos de informação e sistemas de controlo 

(Chenhall, 2003). A estrutura da organização é influenciada pela gestão estratégica, pois esta é que 

decide o caminho a seguir para conseguir os objectivos da empresa, enquanto a implementação da 

estratégia assegura que a escolha das estratégias são realizadas e monitorizadas de acordo a 

conseguir os resultados necessários (Ferreira e Otley, 2009). 
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Também é importante que as estratégias sejam bem transmitidas e conhecidas por parte de toda 

a organização. Este processo pode ter uma abordagem top-down, no qual os gestores de topo 

desenvolvem, decidem, planeiam as estratégias e depois comunicam às outras partes da 

organização (Otley, 1999). 

Como já anteriormente referido, as principais medidas de desempenho podem ser tanto 

financeiras ou não financeiras, usados em diferentes níveis da organização para avaliar se os seus 

objectivos foram alcançados com sucesso, assim como satisfazer os stakeholders (Ferreira e Otley, 

2009). Ittner e Larcker (2001) expressaram que “a escala da medida de desempenho é uma função 

da competitividade da organização, estratégia e desenho organizacional”. 

A fixação dos objectivos constitui um aspecto crítico na gestão de desempenho, dado que têm 

uma influência no desempenho da empresa (Otley, 1999). O desejo de uma melhoria contínua nos 

objectivos é hoje em dia muito importante face à concorrência e mercados globalizados (Chenhall, 

2003). 

As recompensas são uma parte a considerar na análise dos SMD. Podem ir desde expressões 

aprovadas e reconhecimento dos gestores de topo, assim como podem ser também recompensas 

financeiras em progressos a longo prazo e promoções (Otley 1999). Estas recompensas podem ter 

uma influência positiva no desempenho tanto ao nível individual como ao nível geral da empresa. 

O fluxo de informações, sistemas e redes são essenciais permitindo mecanismos para qualquer 

SMD (Otley, 1999). Os fluxos de informação devem visionar a correcção das falhas dos processos, 

com aquelas que tentam antecipar eventos futuros e responder antes da sua ocorrência (feedback e 

feedforward). Os sistemas são usados para organizar a contabilidade e outras informações de 

controlo, estes são parte das informações de sistema (IS) e informação tecnológica (IT) que são 

usados muito actualmente nas empresas (Ferreira e Otley, 2009). 

Temos que ter em conta que os SMD devem ser revisados periodicamente devido às contínuas 

mudanças do mercado e das empresas, tendo o problema a que deve antecipar-se a todas estas 

mudanças para ser eficiente. A força e coerência das conexões nos SMD são cruciais para perceber 

as operações e para receber resultados eficazes e eficientes, pelo que tem de haver ruma boa 

coordenação e alinhamento nos SMD. Apesar dos componentes individuais dos SMD estarem bem 

concebidos, pode ser que ocorra uma falha se dois dos componentes não encaixam (Ferreira e Otley, 

2009). 

As doze questões foram desenvolvidas para ajudar na concepção e utilização dos SMD, e formar 

um quadro coerente que possa ser usado para estruturar investigação neste domínio (Ferreira e 

Otley, 2009). 

Os SMD apresentados e explicados neste capítulo são realizados em base a uma pesquisa 

bibliográfica dos principais sistemas utilizados para a medição de desempenho nas organizações, 

tanto ao nível táctico como ao nível estratégico. Nesta primeira parte da dissertação de mestrado, a 

pesquisa dos mais variados SMD, permitiu demonstrar as desvantagens e problemas que existem na 

implementação, e isto, deu como base à proposta metodológica desenvolvendo um modelo de um 

SMD que ultrapassasse os respectivos problemas. 
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No entanto, no capítulo 4 serão apresentados outros SMD que não foram explicados neste 

capítulo. Esta nova pesquisa bibliográfica foi feita em base ao caso de estudo que seria realizado, 

conseguindo assim ter umas bases para entender o problema em si e estrutura-lo mais 

adequadamente. Os SMD que serão explicados posteriormente no caso de estudo são: Data 

Envelopment Analysis, o factor de productividade total, o sistema de indicadores internacional da 

International Water Association, o sistema da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos e também o modelo chamado TOPSIS que utiliza ao igual que a metodologia proposta 

metodologias multicritério.  

Devido ao contexto do caso de estudo, serão mais importantes a ter em conta estes últimos SMD 

para a estruturação e avaliação da metodologia proposta no capítulo 3. No entanto os SMD propostos 

e analisados nesta secção 2, foram importantes de tal modo a ultrapassarmos através da 

metodologia desta dissertação os erros e problemas  mais frequentes encontrados nos mesmos. 

2.4 Objectivos da Tese 

A partir da pesquisa realizada nas quatro fases de problemas mencionados nas últimas 

subsecções, pretende-se nesta dissertação de mestrado desenvolver uma proposta metodológica 

que tenha uma sustentação teórica e que ultrapasse tais problemas de modo a estruturar e 

desenvolver uma melhoria nos SMD já existentes. 

Para ultrapassar o primeiro objectivo e problema mencionado, ou seja, a concepção do SMD 

desenvolver-se-á no seguinte capítulo um conjunto de etapas para estruturar o SMD. A estruturação 

está baseada em metodologias multicritério de apoio à decisão – esta pode proporcionar uma ajuda 

no desenvolvimento do SMD, pois tem disponíveis técnicas para lidar com a complexidade da 

avaliação de desempenho e com um elevado número de indicadores/medidas. Estas metodologias 

serão explicadas em maior detalhe no próximo capítulo, como é o caso do mapeamento cognitivo, 

que de um modo geral é uma ferramenta de apoio para auxiliar e estruturar o SMD pretendido, e 

principalmente através da aplicação da metodologia multicritério MACBETH. A estruturação está 

baseada em estudos realizados por Bana e costa et al. (2005), Bana e Costa et al. (2008), e 

Rosenhead (1989) entre outros. 

De modo a ter em conta as interdependências na preferência entre medidas/critérios do SMD e a 

agregação do desempenho parcial numa medida de desempenho global que possam aparecer numa 

situação problemática de estudo de desempenho de uma organização, a metodologia do integral de 

Choquet vai ser apresentada na proposta do SMD para ser integrada e usada com um complemento 

adicional e auxiliar ao MACBETH, de modo a ultrapassar os problemas descritos anteriormente, 

seguindo estudos já realizados por Clivillé et al. (2006) e Gürbüz (2010). 

Depois de concluída a proposta metodológica, aplicou-se a metodologia num caso prático, 

desenvolvido no capítulo 5. O caso de estudo, que já foi anteriormente referido, é avaliado através da 

proposta metodológica, ou seja, através da metodologia multicritério MACBETH. O integral de 

Choquet não foi incluído no caso prático devido a que todos os critérios seleccionados eram 
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independentes na sua preferência pelo que não foi necessário incluir esta metodologia, mesmo tendo 

esta sido incluída na proposta do SMD definida no capítulo 3. 

3. Proposta metodológica 

Esta dissertação pretende oferecer e implementar um sistema de medição de desempenho 

baseadas em modelos multicritério de apoio à decisão. O SMD pretende ser uma ferramenta de apoio 

de modo a ajudar a monitorizar os objectivos propostos pelas organizações assim como também 

pretende ajudar nas decisões estratégicas e tácticas escolhidas. Além disto, este trabalho pretende 

resolver os principais problemas e limitações dos SMD já implementados, que foram anteriormente 

referidos no capítulo 2.  

O modelo de SMD proposto tem em conta que existe um problema multicritério, ou seja, é um 

problema que pretende ordenar os melhores indicadores de um conjunto de indicadores que foram 

identificadas inicialmente pelos decisores, satisfazendo múltiplos objectivos caracterizados por 

múltiplos critérios (Brugha, 2000). 

Nesta secção realizar-se-á uma pesquisa bibliográfica para a estruturação e concepção do SMD 

que se pretende desenvolver através da metodologia de estruturação, avaliação e análise multicritério 

MACBETH, assim como a utilização do IC. 

É importante começar por sumarizar a importância da investigação operacional (IO) através de 

uma revisão de literatura na tomada de decisões a diferentes níveis dentro de uma organização, que 

no nosso caso será no plano estratégico, pois pretende-se escolher a acção ou acções necessárias 

para a melhoria do desempenho dos objectivos propostos pela organização. 

A maioria dos métodos para a tomada de decisões que têm surgido nos últimos 50 anos estão 

baseados em métodos de investigação operacional. A IO é um exemplo do “planeamento 

compreensivo racional”. Esta é a prescrição para o planeamento e tomadas de decisões, consistindo 

de cinco fases (Rosenhead, 1989): 

1- Identificar os objectivos; 

2- Identificar as acções preventivas a aplicar; 

3- Rever as consequências das acções em termos dos objectivos traçados; 

4- Avaliar as consequências numa escala de valor comum; 

5- Seleccionar a acção preventiva que mais valor terá na avaliação global. 

Num SMD o problema terá que estar bem estruturado assim como os respectivos objectivos, 

restrições e relações entre causa e efeito terão que estar bem definidos, mas também haverá uma 

solução única para a melhoria e tomada de acções na organização. Numa organização, as decisões 

e acções emergem das interacções entre os diferentes actores que existem dentro da organização. 

De facto, cada um pode ter uma perspectiva individual ou geral. Quais são as restrições, quais as 

prioridades, qual o problema actual, podem ser captadas de formas bastante diferentes (Rosenhead, 

1989). 

Um processo de reunião entre os actores é necessário para a focalização na resolução do 

problema a resolver, levando a um parecer e compromisso com a implementação das acções 
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consequentes. Para a tomada de decisões relativamente a questões estratégicas, é necessário 

avaliar a informação desde as fontes quantitativas como qualitativas proporcionadas por uma série de 

peritos dentro da organização. Os problemas vão ser debatidos e reformulados desde diferentes 

pontos de vista. As ameaças e oportunidades colocadas por elementos incontroláveis devem ser 

debatidos atentamente. As decisões ao nível estratégico dentro de uma organização não seguem 

uma sequência linear formulação-análise–solução-implementação, mas sim vai resultar de 

mecanismos de consensos, debate ou negociação (Rosenhead, 1989). 

Os debates acima referidos devem ser apresentados por um consultor ou facilitador, que 

implementa um modelo sócio-técnico para a resolução do problema. Este deve extrair as informações 

importantes aos participantes com o mínimo de interferência no sistema que está a ser estudado 

(Rosenhead, 1989). Este método foi descrito anteriormente na subsecção 2.3.1 designado como 

facilitator led. 

A concepção do SMD não envolve só vários e complexos objectivos definidos entre os vários 

departamentos organizacionais da empresa, mas também as escolhas das melhores acções para 

atingir os respectivos objectivos estão envoltas de complexidade, risco e diferentes perspectivas 

(Goodwin e Wright, 2004), pelo que se justifica o uso de metodologias de apoio à decisão, na ajuda à 

estruturação do SMD proposto. 

Para resumir, na proposta desta dissertação foram consideradas as seguintes fases: Fase 1 - 

Estruturação do SMD Fase 2 - Implementação do SMD num caso de estudo. 

3.1 Fase 1- Estruturação do SMD  

Na primeira fase, pretende-se estruturar o modelo SMD com base a uma revisão bibliográfica das 

metodologias de estruturação multicritério e técnicas de apoio à decisão. Os objectivos fundamentais 

podem ser discutidos através de debates e reuniões com os actores envolvidos no contexto da 

decisão. A estruturação do SMD vai ser dividida nos seguintes passos (Bana e Costa e Beinat, 2005). 

1) Definição do problema; 

2) Estruturação do modelo; 

3) Análise e impactos das opções consideradas; 

4) Modelar as interdependências através do integral de Choquet; 

5) Análise e discussão da decisão a tomar. 

A seguinte figura mostra-nos de uma maneira geral os passos a seguir para a estruturação do 

respectivo SMD. 
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Figura 5– Construção do SMD: estruturação do modelo. 

 

Como primeiro passo identifica-se o contexto do problema onde o SMD vai ser implementado. 

Para isto, os objectivos da organização a monitorizar devem ser identificados e definidos, assim como 

as várias acções a implementar para conseguir satisfazer tais objectivos. Todas as decisões devem 

ser realizadas pelos actores chamados às conferências de decisões. Os grupos que devem ser 

seleccionados para interagir nos debates têm que ter um grande interesse, mas também devem ser 

grupos que tenham algum poder nas decisões que se vão fazer, de modo a que não haja conflito de 

interesses. Os actores/decisores têm um papel fundamental em todo o processo do SMD, interagindo 

em todas as fases desde a estruturação até a decisão final de quais são as acções a aplicar na 

organização (Deeks, 2005). O processo da abordagem na tomada de decisão pode ser representado 

pela seguinte Figura:  

 

Figura 6– Esquema do processo da tomada de decisão (Barcus e Montibeller, 2006). 

 

Observando a Figura 6, numa primeira fase devem ser seleccionados os stakeholders e os 

decisores necessários para a escolha dos objectivos fundamentais a avaliar no SMD, assim como 
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definir as acções necessárias para satisfazer esses objectivos. Neste processo é preciso um debate 

de ideias entre os diferentes actores para chegar a um consenso final em todos os julgamentos feitos. 

Os objectivos identificados têm que ser aqueles que estratégicamente, tácticamente e 

operacionalmente adicionam melhorias no desempenho e valor da empresa. Os facilitadores são 

imparciais nos debates gerados entre os actores e conduzem o processo de modo a não interferir ou 

interferir o menos possível nas decisões finais dos decisores (Deeks, 2005). 

Um decisor escolhido para os debates têm que ser alguém inserido dentro do problema e que 

possa ser útil para o desenvolvimento do modelo. No caso do SMD, estes actores devem ser 

pertencentes à organização, principalmente de quem pode dar contributo com o seu know-how, mas 

também podem ser gupos de clientes da organização ou fornecedores que estejam interessados e 

importantes no contexto do problema.  

 

Figura 7- Representação do processo de estruturação do modelo (Phillips, 2007). 

 

Se observarmos o esquema da Figura 7, os actores envolvidos nas conferências de decisão 

estão envolvidos em todo o processo desde o início da estruturação do modelo, onde se decidem os 

objectivos que se possam implementar, até ao fim da análise do SMD quando se devem decidir 

finalmente quais as acções estratégicas mais adequadas a seleccionar para satisfazer os objectivos 

fundamentais monitorizados. 

As conferências de decisão devem ser feitas através de workshops que podem durar poucas 

horas para decisões simples ou através de uma serie de workshops para decisões mais complexas. 

Investigações científicas demonstram que as decisões tomadas em consentimento produzem 

melhores resultados que os feitos individualmente (Deek, 2005). 

Por outro lado, o processo técnico utilizado no SMD deve ser de fácil compreensão e interactivo 

de modo a que os actores consigam estar motivados o máximo possível e para que percebam toda a 

abordagem que lhes está a ser proposta na resolução do problema. Consequentemente se os actores 

estão em sintonia com o modelo técnico usado as decisões tomadas nos julgamentos serão melhores 

do que se o processo for muito pesado ou não interactivo. De este modo, a metodologia multicritério 

que será proposta, o MACBETH, consegue que todo o processo socio-técnico seja interactivo e 

dinâmico utilizando julgamentos qualitativos a partir dos decisores (Bana e Costa et al., 2008). 

No caso desta dissertação, o objectivo geral foi previamente definido, pois pretende-se 

monitorizar o desempenho da empresa, assim como também os indicadores principais devem estar 

definidos internamente pela empresa. Posteriormente através de conferências de decisão, os actores 
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envolvidos com a ajuda de um facilitador imparcial, têm como objectivo estimular a reflexão dos 

actores de modo a que progressivamente (Bana e Costa e Beinat, 2005): 

 Todas a preocupações apareçam, assim como definir os seus significados , e também 

para analisá-los porquê e para quê sáo importantes 

 Chegar a uma decisão reflexionada dos principais indicadores a avaliar assim como as 

medidas necessárias a implementar; 

 Desenvolver descritores de modo a fazer as medidas operacionais de modo a avaliar a 

atractividade das opções. 

Estes debates entre os actores e o facilitador também clarifica o modelo que se pretende 

implementar para a tomada de decisão, de modo a que todos consigam perceber as etapas da 

metodologia aplicada. Para ajudar a definir o contexto assim como os objectivos fundamentais e 

acções usam-se abordagens cognitivas, como por exemplo, os mapas cognitivos.  

3.1.1 Concepção dos mapas cognitivos 

O mapeamento cognitivo é bastante útil para auxiliar a estruturação de situações problemáticas, 

normalmente qualitativas, pelo que será de grande interesse para a ajuda da estruturação do SMD. 

Através dos mapas cognitivos é possível perceber as interacções existentes assim como o processo 

da construção da metodologia adoptada. 

Individualmente, o mapeamento cognitivo é utilizado para auxiliar uma pessoa – geralmente um 

decisor envolvido numa situação não estruturada – a explorar seu próprio entendimento de 

determinada situação problemática que deseja reverter. Auxilia as pessoas a descrever e a estruturar 

melhor a situação problemática, procurando identificar quais os objectivos, questões-chave, direcções 

estratégicas e acções mais pontuais que possam viabilizá-la e, dessa forma, reverter a situação 

(Eden, 1989). 

O mapeamento cognitivo é um método para trabalhar em problemas complexos e está 

desenhado para uma abordagem tanto quantitativa como qualitativa dos problemas. O facilitador vai 

gerir o processo na qual a equipa vai chegar a um consenso e compromisso na selecção dos 

problemas. Esta metodologia serve tanto para o tipo de intervenção individual ou organizacional 

(grupo). Neste modelo, as organizações e os membros de esta, juntam-se para formar o processo do 

facilitator led, ou seja, o processo na qual através de negociações entre as diferentes partes 

envolvidas tentam resolver os problemas propostos e identificar os objectivos necessários a incluir na 

monitorização do SMD. O facilitador é o indivíduo que facilita a negociação, e que gere o consenso e 

o compromisso (Eden, 1989). 

Estes mapas são de grande ajuda para os facilitadores, gerando um sistema em que a 

linguagem é a moeda básica de resolver os problemas organizacionais. Um mapa cognitivo é um 

modelo desenhado para representar as vias em que a pessoa define um problema. É uma rede de 

ideias em forma de frases conectadas por flechas entre si, na qual cada frase captura e reflecte 

directamente a maneira como o indivíduo expressa a ideia. As flechas indicam o caminho em que 

uma ideia pode levar, ou ter implicações, em outra ideia (Eden, 1989). Neste contexto, há uma 
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hierarquia nos mapas cognitivos, ou seja, existem ideias (ou objectivos) mais elevadas, que surgem 

como consequência de um conceito subordinado, que está na cauda das setas (Rieg e Filho, 2003), 

como mostrada na seguinte Figura: 

Figura 8 - Hierarquia de um mapa cognitivo (Rieg e Filho, 2003). 

 

Nos mapas cognitivos os aspectos são clarificados, alguns são eliminados, decompostos, 

ligados e agrupados, para evitar a ambiguidade e eliminar redundâncias. Este processo pode ser 

facilitado por questões usadas como meios para gerar ideias e estimular a reflexão e o debate, até 

que um conjunto de objectivos fundamentais é identificado (Bana e Costa e Beinat, 2005). 

 

Figura 9– Exemplo de um mapa cognitivo (Rieg e Filho, 2003). 

 

Devido a que muitas das vezes o mapeamento é muito complexo por causa da grande 

quantidade de informação existente, um software foi desenvolvido para ajudar os facilitadores a 

desenvolver o mapeamento. Este software é designado por Decision Explorer (Banxia Software 

Limited, 1996). 

Figura 10 - Processo cognitivo de articulação e pensamento (Rieg e Filho, 2003).-  

 



22 
 

Esse software foi desenvolvido especialmente para auxiliar o mapeador a construir, organizar e 

analisar mapas cognitivos, uma vez que um mapa com mais de 50 conceitos é difícil de ser 

manipulado em um simples pedaço de papel. Mesmo não sendo “inteligentes”, as análises 

disponíveis nesse software permitem ao mapeador explorar o conteúdo e a estrutura do mapa para 

auxiliar o cliente a consolidar seu mapa (Banxia Software Limited, 1996). Por exemplo:  

 Identificar os objectivos potenciais do mapa para que possam ser confirmados como tais ou 

explorados;  

 Verificar quais são os objectivos que apresentam maior densidade de ligações que, por 

apresentarem essa característica, podem ser questões-chave ou estratégicas (o software faz 

uma análise matemática, portanto, é necessário que o mapeador e o cliente, em conjunto, 

avaliem cada análise feita pelo software); 

 Separar o mapa em clusters, ou seja, em conjuntos de agrupações que tenham maior número 

de ligações entre eles e que possam representar diferentes áreas de preocupação. 

Há duas maneiras de trabalhar com os mapas cognitivos na estruturação do SMD, o processo 

top-down e o processo bottom-up. O processo top-down implica concentrar-se mais nos conceitos do 

“top”, explorando primeiro os objectivos do nosso problema e de seguida trabalhando gradualmente 

para baixo de modo a aumentar os detalhes de cada objectivo. Este processo começa por pedir aos 

decisores de forma sucinta o que se pretende avaliar na organização. Posteriormente, convidam-se 

os decisores que elaborem um texto explicativo do que se pretende monitorizar, que pode ser 

exposto aos comentários de outros especialistas, com a finalidade de adicionar aspectos importantes 

deixados de parte inicialmente. Este processo iterativo conduz a reformulação do problema, de modo 

a que conte com certo grau de consenso no grupo de decisores (Sanchez-Lopez e Bana e costa, 

2009). O processo bottom-up focaliza-se primeiro nas acções que se desejam implementar chegando 

gradualmente até os objectivos que se desejam estudar (Eden, 1989). 

Com estes dois processos consegue-se organizar todos os objectivos e critérios definidos pelos 

decisores da organização numa árvore de valor. A árvore de valor é uma ferramenta útil na 

organização de um SMD, pois consegue-se uma visualização da estrutura dos principais problemas 

em vários níveis de especificação. O conjunto de critérios estabelecidos necessitam de ser 

consensuais, independentes, exaustivos, mensuráveis, não redundantes, operacionais e concisos o 

mais que possível, para que se consiga associar a eles descritores de impactos e avaliar, assim, a 

sua atractividade através da metodologia MACBETH. Cada critério ainda se pode desdobrar em 

outros subcritérios (Bana e Costa e Beinat, 2005), tendo assim a base para começar a inserir os 

dados no software de apoio à tomada de decisão MACBETH. 

Figura 11– Exemplo de uma árvore de valor no caso de estudo: Development of Reusable Bid 

Evaluation Models for the Portuguese Electric Transmission Company  (Bana e Costa et al., 2008). 
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Depois de estar bem definido o contexto da decisão a avaliar, o seguinte passo seria começar a 

usar um modelo compensatório simples de agregação aditiva. Este tipo de modelo apresenta uma 

abordagem simples e transparente na resolução de problemas multicritérios complexos na qual um 

mau desempenho de uma alternativa num dado critério pode ser compensada, a nível de atribuição 

global por um bom desempenho dessa alternativa noutros critérios (Goodwin e Wright, 2004). 

O modelo aditivo consiste num “modelo compensatório simples de agregação aditiva das n 

pontuações parciais                de uma acção “a” qualquer, segundo os n pontos de vista em 

análise, o que é enunciado pela seguinte expressão” (Lourenço, 2002). 

             

 

   

 

com       
 

   
 e      

e   
    

      

    
    

              

Onde   : A→IR é uma função cardinal definida no conjunto A de potenciais acções que 

quantifica a atractividade local das acções de A, relativamente a cada PVj;    é uma constante para o 

critério    , ou como se irá designar mais adiante, é o peso que cada critério apresenta; V(a) mede a 

atractividade global de a ∈ A.    corresponde ao nível “Bom” de impacto e  ao    nível “Neutro” de 

impacto. Além dos dois níveis descritos, o nível “Bom” e o nível “Neutro”, para    pode-se 

corresponder a um nível de “o melhor” impacto e ao    a um nível de “o pior” impacto, sendo “o 

melhor” impacto correspondente no caso de um SMD a um desempenho óptimo e “o pior” impacto a 

um nível insatisfatório de desempenho. Estes dois últimos níveis vão ser os utilizados na estruturação 

do SMD no caso prático apresentado a partir do capítulo 5. No entanto, durante a definição e 

explicação neste capítulo da estruturação da proposta metodológica do SMD, os níveis especificados 

e utilizados para a respectiva explicação serão o “Bom” e o “Neutro”, de modo a seguir uma 

explicação estândar e de mais fácil percepção. 

A escolha da utilização de um modelo aditivo para determinar o desempenho global dos vários 

indicadores assume que haja independência na diferença, ou seja, a diferença de atractividade entre 

níveis de desempenho num critério de avaliação não depende, e pode ser medida 

independentemente, dos níveis de performance dos restantes critérios. Assim, as opções devem 

poder ser ordenadas pelo seu impacto num critério independentemente do seu impacto nos outros 

critérios. A independência na diferença pode ser considerada como uma hipótese de trabalho na 

definição dos critérios de avaliação e na construção dos descritores e funções de valor (Bana e Costa 

et al., 2010). 

Como anteriormente referido o SMD supõe a existência de um problema multicritério, e para 

estruturar este problema sugere-se a aplicação da metodologia MACBETH (Measuring Attractiveness 

by a Categorical Based Evaluation Technique) suportada pelo software M-MACBETH (Bana e Costa 

et al., 2008). O MACBETH utiliza uma abordagem humanista e interactiva, construindo um modelo 

quantitativo baseado em julgamentos (verbais) diferenciais qualitativos, ajudando a modelação de 

preferência ordinal a cardinal, nomeadamente analisando julgamentos inconsistentes e oferecendo 
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sugestões para ultrapassá-los. O MACBETH adopta como referência um modelo compensatório de 

agregação aditiva para o processo de elaboração de preferência. Com esta metodologia eliminam-se 

os erros ocorridos nas decisões, quando se avaliam as preferências directas e quantitativas. Trata-se 

de um método socio-técnico que combina técnicas de análise multicritério com aspectos sociais de 

conferências de decisão (Bana e Costa et al., 2005). Devida a estas características podemos usar 

todos os processos descritos anteriormente como ferramentas de apoio à metodologia MACBETH na 

estruturação do SMD. 

A vantagem do MACBETH para os outros métodos, como por exemplo, o trade-off procedure e o 

swing weights, é que pergunta aos actores/decisores juízos qualitativos em vez de quantitativos, o 

que torna mais fácil o processo, sem perder rigor e consistência científica (Lourenço, 2002). 

O software M-MACBETH permite determinar uma escala de valores para cada indicador no SMD 

que foi considerado no mapeamento cognitivo e construído na árvore de decisão, e determinar os 

pesos desses mesmos critérios a partir dos julgamentos dados pelos decisores. O software ainda 

apresenta outras funcionalidades que permitem, por exemplo, diferentes análises de sensibilidade e 

robustez dos resultados (Bana e Costa, et al., 2005). 

Depois de definida a estruturação dos objectivos e critérios através do mapeamento cognitivo e a 

sua representação em árvores de valor, podemos observar através da figura 5  que o seguinte passo 

será definir os descritores de impactos. Ainda nos debates os actores definem os impactos de cada 

critério em vários níveis, indicando o nível “Bom” e “Neutro” de cada critério de modo a uma melhor 

compreensão de cada critério. 

3.1.2 Descritores  

Um descritor de impacto é um conjunto ordenado plausíveis de níveis de desempenho. Destina-

se a (Bana e Costa et al., 2005):  

 Operacionalizar a avaliação dos impactos de cada medida no critério; 

 Descrever, tanto quanto possível objectivamente, os impactos das medidas com relação 

a esse critério. Quanto mais forem os impactos avaliados objectivamente, melhor são 

compreendidos e, portanto, melhor se aceita o modelo de avaliação; 

 Melhor avaliação do modelo, restringindo o alcance de níveis de impacto para um 

domínio da plausibilidade (a partir de um nível mais atraente ou desejável para um 

menos atractivo). Este intervalo entre impactos pode ser definido por triagem de 

impactos ou opções não admissíveis ou fora de contexto; 

 Verificar se há independência ordinal no indicador correspondente. Se a dependência é 

detectada nesta fase, um feedback é necessário para reestruturar a família de 

indicadores. 

O contexto operacional requerido a cada descritor é permitir a cada critério ser descrito de modo 

a aclarar porquê é importante para o facilitador/decisor, e , quando há actores envolvidos, ajudá-los a 

perceber melhor o valor de cada critério. Discutindo os descritores ajuda a definir melhor a árvore de 

valor (Bana e Costa et al., 2005). Portanto, a definição dos descritores é um passo importante na 
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estruturação do SMD, onde a definição do nível de desempenho de cada indicador permite uma boa 

percepção da avaliação global da empresa, sabendo assim se cada indicador está num nível que terá 

que sofrer ou não uma melhoria. 

Para cada descritor de impactos são identificados inicialmente os níveis de referência, 

normalmente designados por nível de impacto ”Bom” (a sua atractividade é inquestionável) e “Neutro” 

(não é muito nem pouco atraente) sendo posteriormente descritos os restantes níveis, que 

correspondem aos outros níveis de desempenho dos critérios. No SMD o impacto ”Bom” corresponde 

a um impacto em que a acção avaliada corresponde a uma melhoria de desempenho absoluto no 

objectivo, enquanto que o impacto “Neutro” não é nem muito nem pouco atractivo para a melhoria do 

desempenho da organização. 

Os descritores são importantes, pois o software M-MACBETH requere sempre ao utilizador 

definir os diferentes indicadores. Assim, o M-MACBETH vai definir o critério de acordo com vários 

scores, de modo a que cada critério vai ter um score de 100 para o nível “Bom” (ou “o melhor”) e 0 

para o nível “Neutro” (ou “o pior”). O que permite perceber e ter uma ideia melhor de cada indicador 

(Bana e Costa, et al., 2005). No entanto a escolha dos valores 0 e 100 como referências podem ser 

alterados se o caso prático assim o necessitar. 

Posteriormente, os impactos qualitativos são representados por diferentes níveis de referência 

(L1,L2,L3,.,etc.), enquanto que os quantitativos são representados pelos respectivos valores.  Depois 

da identificação dos diferentes níveis é necessário descrevê-los cuidadosamente, para assim 

assegurar uma interpretação clara e inequívoca do seu significado (Bana e Costa et al., 2008). 

Um exemplo de um descritor de desempenho de um estudo realizado por Bana e Costa et al. 

(2010) pode ser visualizado na  seguinte Figura: 

 

Figura 12- Escala de desempenho para o critério Software: adequate software to treat and analyze 
data, do exemplo do um sistema de medida de desempenho implementada num hospital (Bana e 
Costa et al., 2010). 

 

Segundo a Figura 5, a seguinte etapa na estruturação do SMD passa pela construção das 

funções de valor, continuando posteriormente com a determinação dos pesos de cada critério, e 

finalizando com a determinação dos valores globais de desempenho e a aplicação da metodologia 

integral de Choquet de modo a modelar as interdependências. 
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Determinar as funções de valor consiste em avaliar as diferenças de atractividade entre pares de 

níveis de impacto em cada critério de avaliação. Para avaliar as diferenças de atractividade são 

pedidos aos decisores que julguem, qualitativamente, através de um conjunto de seis categorias 

semânticas (Bana e Costa e Vansnick, 2005): 

3.1.3 Funções de valor 

Segundo Bana e Costa et al. (2008), o MACBETH consegue desenvolver intervalos e rácios 

entre julgamentos nas diferenças entre atractividade entre os vários indicadores, uma alternativa mais 

fácil do que responder a perguntas feitas através do método direct rating, onde se podem cometer 

alguns erros. 

Inicialmente os m níveis de performance de um descritor devem ser ordenados por ordem 

decrescente de atractividade, tal que o nível     seja no mínimo tão atractivo como     se    , com 

                   . Se o descritor for contínuo, pode ser dividido em intervalos e os   

limites desses intervalos podem ser tomados como níveis de referência e ordenados por ordem 

decrescente de atractividade. Se    é discreto, cada ponto da função de valor será determinado, se 

for contínuo, os pontos correspondentes aos níveis de referência serão determinados e depois, 

secção a secção, será usada uma aproximação linear (Bana e Costa et al., 2008). 

Seguindo o procedimento MACBETH, o passo seguinte consiste em pedir aos actores nas 

conferências de decisão que indiquem as diferenças de atractividade entre pares de níveis     e    . 

Se nenhuma diferença for sentida,     e     são indiferentes e, portanto                    (a 

diferença é nula). Se uma diferença for sentida e se, por exemplo,     for estritamente preferida que 

   , então                    (Bana e Costa et al., 2008). 

Através deste procedimento, os actores julgam, qualitativamente, quão grande é a diferença de 

atractividade. Esta diferença de atractividade é expressa através de seis categorias semânticas 

(             (Bana e Costa, et al., 2008): (1) muito fraca (very weak) diferença de atractividade; (2) 

fraca (weak) diferença de atractividade;  (3) moderada (moderate) diferença de atractividade; (4) forte 

(strong) diferença de atractividade; (5) muito forte (very strong) diferença de atractividade; (6) extrema 

(extreme) diferença de atractividade. 

Cada categoria semântica           , é representada quantitativamente por um intervalo de 

valores reais, delimitado no MACBETH por thresholds           . Estes intervalos constituem as 

funções (escalas) de valor do MACBETH e são obtidas para cada matriz de julgamentos, depois de 

se avaliar qualitativamente cada descritor de impactos (Bana e Costa, et al., 2008). Aos níveis de 

referência são atribuídos valores fixos, que são 100 para o nível “Bom” e 0 para o nível “Neutro”. 

Para definir qual a categoria semântica na diferença de atractividade entre dois níveis de 

referência de um impacto, são questionados perguntas aos decisores. Por exemplo, reparando na 

Figura 12, uma pergunta que se faria seria “ qual a diferença de atractividade de estar no nível 5 (L5) 

no critério Adequate software to treat and analyze data e estar no nível 4 (L4)? “- fraca (weak). Estas 

perguntas vão sendo colocadas até conseguirmos completar a matriz de modo a não haver 

inconsistências. Um exemplo de uma matriz que resulta do julgamento de diferenças de atractividade 
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de um critério - Adequate software to treat and analyze data, do exemplo do um sistema de medida 

de desempenho implementada num hospital (Bana e Costa et al., 2010), está representado na Figura 

exposta a seguir: 

Figura 13– Matriz de julgamentos e escala de valor (Bana e Costa et al., 2010). 

 

Podemos verificar na Figura acima representada, que depois da matriz estar completada uma 

escala de valor é representada. Depois de construir as funções de valor de cada critério definido na 

estruturação do SMD, os actores têm que reflexionar novamente com novos julgamentos, mas de 

esta vez determinam os pesos de cada indicador, para posteriormente obtermos uma classificação 

global para poder tomar as decisões finais de quais são as acções necessárias a implementar, 

analisando-as através de uma análise de sensibilidade e de robustez. 

3.1.4 Pesos de cada critério 

A determinação dos pesos define a importância que cada critério do SMD possui na avaliação do 

modelo. Assim vão existir objectivos e acções a implementar que foram definidos nas conferências de 

decisão ao princípio da estruturação do SMD que serão mais importantes dentro da organização do 

que outros objectivos que não são tão fundamentais para a avaliação. Para calcular o valor global de 

cada indicador, é necessário determinar primeiro o peso (    de cada um deles, como demonstrado 

na fórmula do modelo aditivo anteriormente descrito na secção 3.1.1. 

Nesta etapa, os actores começam por ordenar os indicadores em termos da atractividade global 

da escala de performance dos seus descritores, tendo em conta o balanço (swing) que existe entre o 

nível “Neutro” e o nível “Bom” em cada descritor de impacto. No caso de estudo do Bana e Costa et 

al. (2008), começaram por fazer um ranking distinguindo numa escala ascendente qual era o critério 

mais importante para os actores. Este ranking pode ser vista na seguinte Figura: 

 

Figura 14– Ranking do balance entre o “Bom” e “Neutro” (Bana e Costa et al., 2008). 
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Posteriormente, com uma matriz de julgamentos semelhante à usada na construção das funções 

de valores, introduzem-se no MACBETH os julgamentos qualitativos que julgam a atractividade global 

de cada peso. Para facilitar o processo qualitativo as questões realizadas do tipo: “qual é a diferença 

de atractividade entre o swing do nível neutro para o nível bom no critério ExecProg e o swing do 

nível neutro para o nível bom no critério MCPD?” (Bana e Costa et al., 2008). O primeiro passo é 

ordenar a partir do lado esquerdo da matriz o critério mais atractivo de modo a continuar 

progressivamente até ordená-los a todos. De seguida, compara-se qualitativamente cada par, 

segundo as seis categorias semânticas descritas na subsecção anterior, começando a comparar o 

critério mais atractivo como segundo mais atractivo, de seguida com o terceiro mais atractivo e assim 

continuamente, preenchendo a matriz como na seguinte Figura: 

 

Figura 15– Matriz de ponderação de julgamentos para o caso de estudo de Bana e costa et al. 

(2008). 

 

 

Após a conclusão da matriz anterior, o software M-MACBETH representa o valor dos pesos de 

cada critério em forma de gráfico, na qual a soma total dos pesos tem que dar 100 (ou 1). 

Figura 16– Pesos de cada critério (Bana e Costa et al., 2008). 

 

Finalmente, depois da determinação dos pesos, é possível obter a avaliação global de 

desempenho para cada critério no respectivo objectivo fundamental definido no SMD e conseguinte 

consegue-se tirar as conclusões necessárias. O software M-MACBETH contém uma ferramenta de 

grande ajuda, a análise de sensibilidade e de robustez, onde o facilitador conjuntamente com os 

decisores verifica quais são as mudanças se os pesos dos critérios fossem diferentes aos 

inicialmente obtidos com os julgamentos dados pelos respectivos decisores. Permite também avaliar 

os resultados obtidos acrescentando alguma incerteza na informação (Bana e Costa et al., 2002). Isto 

pode levar a certas mudanças no modelo inicialmente decidido pelos decisores apresentando valores 

globais e parciais diferentes. O último passo a realizar na metodologia MACBETH é a obtenção dos 
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valores globais de cada critério para depois serem avaliados e discutidos com os actores em termos 

de uma análise de sensibilidade e de robustez incluídos também no M-MACBETH. 

Por último realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o integral de Choquet. O IC é a 

metodologia proposta para modelar as diferentes interacções entre os indicadores e é usada numa 

etapa posterior ao MACBETH. Neste método devemos calcular os parâmetros de Shapley e os 

índices de interacção dos vários indicadores de modo a calcular uma nova expressão global das 

expressões de desempenho global de cada critério, actualizando o valor dado pelo M-MACBETH 

duma maneira em que já está incluído no valor a agregação das interacções existentes (Gürbüz, 

2010). 

3.1.5  Integral de Choquet 

Foi anteriormente referido neste trabalho, na subsecção 2.3.2, que um dos problemas dos SMD 

é as possíveis interacções que podem existir entre os diferentes indicadores, pois a decisão final 

pode ser seriamente afectada se os indicadores não são independentes na escolha na preferência. O 

integral de Choquet é usado para controlar as várias interacções entre eles. 

 Os modelos multicritério utilizam-se para chegar à expressão global a ponderação média 

atribuindo pesos a cada indicador, mas não consideram se estes são independentes na preferência, 

ou seja, se há interacção entre eles, pelo que os resultados finais obtidos podem não ser correctos. 

Com o IC consegue-se resolver o referido problema ajudando numa melhor ponderação dos pesos, 

de modo a relacionar as interacções entre indicadores. 

A razão para o uso desta metodologia é que os decisores têm a falta de ferramentas adequadas 

para lidar com as interacções para que os critérios sejam assumidos de forma a ser independentes e 

exaustivos. Isto vem principalmente da ausência de uma definição precisa das interacções, bem 

como a complexidade e a dificuldade de identificar os fenómenos de interacção entre os critérios. 

Sabe-se que a independência mútua entre os critérios é uma condição necessária para que o 

operador de agregação seja aditivo. Assim sendo, se alguns critérios são preferencialmente 

dependentes com os outros, então nenhum operador de agregação aditiva pode modelar as 

preferências do decisor (Jiunn-I et al., 2008).  

Este método foi introduzido na comunidade da avaliação fuzzy por Murofushi e Sugeno. 

Segundo Gürbüz (2010), o IC é um integral de fuzzy, e considera as interacções entre k de n dos 

indicadores do problema, o que é chamado de k- aditivo. O valor da interacção (positivo ou negativo) 

dos k indicadores em consideração vão determinar se estes devem ser avaliados ou se a avaliação 

só de um deles é suficiente para cumprir os requisitos dos objectivos da organização. Uma interacção 

positiva entre dois indicadores demonstra que os dois indicadores devem ser avaliados enquanto que 

um resultado negativo mostra que só um deles são suficientes para satisfazer a acção (Gürbüz, 

2010). Existem dois tipos de interacções entre os indicadores: os hierárquicos e os que interagem 

mutuamente (Clivillé et al., 2004), como representado na seguinte Figura: 
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Figura 17– Diferentes tipos de interacções entre indicadores (Berrah et al., 2008). 

 

As diferentes tipos de interacções mutuas podem ser divididos em (Clivillé et al., 2004): 

 Conflituosas, como por exemplo, entre os custos de produção e nível de qualidade dos 

produtos; 

 Completamente independentes, como o absentismo e o nível em vias de fabrico; 

 Redundância, ou seja, os indicadores de desempenho são de alguma forma mais ou menos 

intercambiáveis porque  o desempenho de ambos evoluem igual; 

 Complementários, onde os indicadores contribuem simultaneamente para o desempenho 

global mais significativamente do que quando são separados e avaliados separadamente. 

Como anteriormente referido, a questão básica no IC é definir o peso de cada expressão 

fundamental de desempenho em relação a todas as outras contribuições ao desempenho global, ou 

seja, os parâmetros de Shapley e os parâmetros de interacção de qualquer par de indicadores de 

desempenho (Gürbüz, 2010). Existem vários métodos para realizar isto, mas neste trabalho vai ser 

realizado através da ajuda do software MACBETH. 

A interacção dos parâmetros     de qualquer par de indicadores está compreendida num intervalo 

entre [-1,1] (Clivillé et al., 2007): Valores positivos     significa que a satisfação simultânea dos 

indicadores i e j são importantes para a agregação da avaliação de desempenho; Valores negativos 

de     implica que a satisfação de i e j é suficiente para ter um efeito significativo no resultado final; 

Um resultado nulo     implica que não há interação; ainda o valor de Shapley actua como um vector 

de pesos na média aritmética ponderada. 

O IC tem sido investigado em vários casos de estudo de SMD sendo bem sucedidos pelo que é 

uma ferramenta útil, pois é de grande ajuda para uma melhor tomada de decisão final. Para uma 

melhor compreensão da ajuda desta metodologia no SMD descreve-se a continuação a integração do 

IC com o MACBETH e apresenta-se através de um caso de estudo realizado por Clivillé et al. (2006) 

da aplicação do IC numa empresa chamada Mobalpa que se dedica à produção de cozinhas, casas 

de banho e espaços de armazenamento, de modo a dar uma melhor explicação de como proceder à 

aplicação de esta metodologia. 

No MACBETH para obtermos pesos para as expressões de desempenho elementares propõe-se 

considerar algumas situações e compará-las, como anteriormente referido na secção 3.1.4. Assim, o 

MACBETH considera situações características em prioridade estando associadas a expressões 
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vectoriais elementares como (0,..,0,1,0,...,0). Portanto, a expressão agregada de desempenho é 

reduzida simplesmente em:    
     onde    

  é o desempenho agregado do vector e      e todos 

os outros      com j≠i (Clivillé et al.,2006). 

No caso da expressão de desempenho, as expressões IC 2-aditivo são dadas pela seguinte 

equação: 

         ,                        
 

 
       

 
          ,  (1) 

onde    
 

 
          

     ∀ i ∈ [1,n] e j≠i 

e    são os parâmetros de Shapley. 

Nas situações onde só     (bom) e os outros são igual a zero (mau), como por exemplo 

(0,..,0,1,0,...,0), a expressão do desempenho agregado é a seguinte: 

   
     

 

 
    

 
                                                                      (2) 

Se não houver interacção entre indicadores       ∀ i,j        e conseguinte    
    , ou seja, 

aos pesos da média aritmética ponderada. 

Se só      e os outros forem igual a 1, ou seja, (1,...,1,0,1,.,1) a formula será a seguinte: 

   
       

 

 
    

 
                 (3) 

Se só dois elementos forem igual a um            e os outros igual a zero: 

   
        

 

 
                

                
                    (4) 

Para uma melhor interpretação de como se pode implementar esta metodologia no SMD é 

apresentada um exemplo prático da implementação do IC num caso de estudo na empresa Mobalpa 

onde têm como objectivo principal aumentar os seus lucros. Para isto é definido como principal 

objectivo estratégico a monitorizar a taxa de serviço onde deveria aumentar de 95% para 97,5% 

(Clivillé et al., 2006). Como consequência realizou-se uma árvore de valor, representada na seguinte 

figura, de modo a descompor o indicador em vários objectivos tácticos ou estratégicos. 

Figura 18– Árvore de valor para o indicador taxa de serviço (Clivillé et al., 2006). 

 

De modo a conseguir melhorar a taxa de serviço foi propostos pelos decisores avaliar quatro 

acções (       ,    , :    ) estratégicas apresentadas no seguinte tabela: 
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Tabela 4 - As acções estratégicas a tomar (Clivillé et al, 2006). 

Serviços Acções 

Qualidade e ambiente Avaliação crítica da energia e equipamentos utilizados:     

Recursos humanos Plano de treino dos operadores:     

Investimento técnico Aquisição de novas unidades de montagem:     

Melhoramento 

contínuo 

Desenvolvimento autónomo da equipa e uso sistemático de 

indicadores de desempenho:     

 

Como se pode observar  na figura o objectivo principal foi descomposto em vários subcritérios: o 

atraso na entrega, o tempo de recebimento de encomendas e precisão das entregas. Depois da 

árvore de decisão estar concebida ( ver Figura 18), definiu-se o “Bom e o “Neutro” em cada situação 

para posteriormente serem escolhidas as preferências entre elas na metodologia MACBETH. Nesta 

subsecção não discutiremos quais foram os passos para a obtenção dos resultados no MACBETH de 

este caso de estudo, pois já foi explicado quais são os procedimentos a seguir nas subsecções 

anteriores do capítulo 3, pelo que mostraremos os resultados finais do MACBETH e só estudaremos 

em mais profundidade a parte da resolução do IC. 

Os resultados do desempenho parcial no MACBETH de cada acção em cada critério foram as 

seguintes: 

 

Tabela 5 - Resultados MACBETH (Clivillé et al., 2006).  

 

   
  ≈ 0,87    

  ≈ 0,80    
  

≈ 0,53    
  ≈ 0,47 

    
  ≈ 0,91     

  ≈ 0,73     
  

≈ 0,64     
  ≈ 0,36 

   
  ≈ 0,83    

  
≈ 0,67    

  ≈ 0,58    
  ≈ 0,17 

Onde     é o desempenho do atraso nas entregas,      é o desempenho do tempo de 

recebimento das encomendas e     é o desempenho na precisão das entregas. Com os resultados 

do desempenho parcial segue-se a implementação da metodologia do IC, onde é necessário primeiro 

calcular os parâmetros de Shapley assim como também os coeficientes de interacção. 

Para isto precisamos primeiro dos vectores de desempenho considerados para este problema ( 

Clivillé et al., 2006), com             . Na resolução de este caso de estudo só se consideraram 

essenciais avaliar 4 diferentes níveis de desempenho: 

                                     

É de salientar que    
       

 é o desempenho agregado associada a situação          . De seguida 

deve-se decidir as diferenças de atractividade entre cada uma das situações, de acordo com os 6 

níveis semânticos da metodologia MACBETH ( 1-muito fraca, 2-fraca, 3-moderado, 4-forte, 5- muito 

forte, 6-extrema): 

                                                 

Através das diferenças de atractividade acima referidas e das fórmulas 2,3 ou 4  obteremos as 

seguintes equações: 
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                       (5) 

   
       

    
       

                       (6) 

   
       

    
       

              (7) 

   
       

    
       

                   (8) 

   
       

               (9) 

O coeficiente   é necessário para respeitar o intervalo [0,1] (Clivillé et al.,2006). 

A resolução do sistema dá-nos os parâmetros de Shapley (    e os coeficientes de interação 

(   ): 

                                        

Depois do cálculo dos parâmetros de Shapley e dos coeficientes de interacção (neste caso só 

temos interacção entre o tempo de recebimento de encomendas e precisão das entregas), calcula-se 

o novo desempenho agregado (   ) pelos factores do IC através da fórmula 1, obtendo: 

Tabela 6 – Expressões de desempenho elementares e agregadas (Clivillé et al.,2006). 

                  Parte da 

interacção 

                           

    0,38 0,87 0,91 0,17 0,15 

    0,62 0,53 0,64 0,67 0,01 

    0,53 0,47 0,36 0,83 0,09 

    0,65 0,80 0,73 0,58 0,03 

 

Com o estudo deste caso de estudo demonstra-se que é possível num SMD integrar as 

interacções entre diferentes critérios de modo a agregar estas interrelações nos resultados dos 

desempenhos obtidos na metodologia MACBETH no sistema desejado nesta dissertação. Deste 

modo é possível ter resultados mais precisos na altura de escolher uma acção ou conjunto de acções 

necessárias para alcançar os objectivos propostos, especificados pelos vários decisores nas 

conferências de decisão, conseguindo assim reduzir as incertezas dos trade-offs a realizar como 

também conseguem-se ultrapassar os problemas de que uma determinada acção possa melhorar 

globalmente um objectivo mas que consequentemente piore um outro objectivo. 

Embora o IC tenha sido explicado nesta secção e sendo um passo importante na proposta 

metodológica, não sempre é necessário a sua inclusão, pois se as interacções explicadas 

necessárias para a inclusão e implementação do IC no SMD não existem no caso prático que está a 

ser monitorizado, não será necessária o seu uso. Assim sendo, posteriormente no caso prático 

avaliado nesta dissertação, as tais interacções na preferência não existem, pois são independentes, 

pelo que não foi testada a integração do IC na avaliação do desempenho do caso prático.    
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3.2 Fase 2- Contexto do caso de estudo a ser avaliado pelo SMD 

Depois de realizar um estudo sobre o contexto geral dos SMD implementados hoje em dia em 

diferentes tipos de áreas e de realizar uma proposta metodológica de um novo SMD a partir de 

metodologias multicritério, de modo a criar uma alternativa e melhoria aos SMD estudados segue-se 

uma segunda fase nesta dissertação. Esta segunda fase consiste em implementar a metodologia do 

SMD proposta nesta secção, num caso de estudo real numa organização. Pretende-se de este modo 

desenvolver e implementar o SMD num problema gerado num dado departamento de uma 

organização, ajudando-os na decisão do que é necessário monitorizar e também ajudando-os a 

realizar a melhor decisão respectivamente à acção ou acções a seguir para alcançar os objectivos 

propostos.  

O caso de estudo baseia-se em medir o desempenho no serviço de abastecimento de água das 

entidades gestoras em Portugal. A avaliação nesta área foi realizada através de um perito com vários 

estudos científicos no estudo do abastecimento de águas e das águas residuais, o Professor, 

pertencente ao departamento de Engenharia e gestão do Instituto Superior Técnico, Rui Domingos 

Ribeiro da Cunha Marques. O caso de estudo real a testar através da metodologia proposta será 

explicado com maior detalhe na próxima secção. Nesta segunda fase será feita também uma 

pequena pesquisa bibliográfica aos estudos sobre SMD no serviço de abastecimento de águas. 

Numa terceira fase, pretende-se implementar a metodologia e avaliar o desempenho no caso de 

estudo descrito anteriormente, de modo a conseguir os resultados globais de quais são as entidades 

gestoras no serviço de abastecimento de águas em Portugal que estarão a ter actualmente um 

melhor desempenho e quais são as que terão que sofrer melhorias de modo a terem uma melhor 

sustentabilidade qualitativa comparando com as entidades gestoras que têm um melhor desempenho. 

Por último, é preciso realizar a análise dos resultados obtidos do SMD sendo necessário também 

numa última etapa avaliar e concluir os aspectos positivos e negativos da implementação deste SMD 

numa organização e se é viável ou não para futuras práticas na óptica estratégica e táctica das 

empresas. 

4. Caso de estudo 

4.1 Introdução  

 Nesta secção será apresentado qual o contexto e problema do caso de estudo que servirá 

para implementar o SMD com base na metodologia proposta anteriormente na secção 3, de modo a 

conseguir melhorar as metodologias de SMD já implementadas hoje em dia no contexto do respectivo 

caso de estudo. O SMD proposto será aplicado ao caso de estudo da regulação do serviço de 

abastecimento público de águas em Portugal, ou seja, será implementado um sistema onde as 

entidades gestoras que realizam esses respectivos serviços serão avaliados e analisados através dos 

seus desempenhos realizados nos anos de 2009 e 2010.  

 Antes de se realizar a aplicação da metodologia no caso de estudo, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica nos motores de busca do Science direct, ISI Web of Knowledge e Google baseada nos 
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seguintes palavras-chaves: “Desempenho no serviço de abastecimento de águas”; “Sistemas de 

medição de desempenho no serviço de abastecimento de águas”; “Indicadores usados no 

desempenho no serviço de abastecimento de água”. A respectiva pesquisa foi realizada de modo a 

descrever a situação actual do serviço de abastecimento de águas públicas em Portugal assim como, 

descrever os sistemas de medição de desempenho existentes neste tipo de situações, mais 

especificamente o sistema de indicadores IWA (International Water Association) e o sistema de 

avaliação de qualidade usada pela entidade gestora da regulação do abastecimento de águas em 

Portugal ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), além do modelo DEA 

(Data Envelopment Analysis) e o TFP (Total Factor of Productivity). Estes dois últimos modelos 

apesar de não serem metodologias que satisfazem os requisitos de um SMD, são duas técnicas de 

avaliação usados em muitos casos para monitorizar o desempenho no serviço de abastecimento de 

águas, pelo que foi incluída nesta dissertação uma referência a estes mesmos. Por último também é 

descrito outro sistema de medição de desempenho baseado em técnicas multicritério TOPSIS. 

4.2  Contexto do serviço de águas em Portugal 

 O abastecimento de água é muito importante no desenvolvimento de um país, onde a 

disposição de uma maneira generalizada dos serviços de abastecimento público de água às 

populações é importante, contando ademais com uma qualidade aceitável e um preço eficiente. O 

abastecimento público de águas é parte dos chamados “serviços de interesse geral”, sendo vital para 

a saúde das pessoas, para o bem estar geral, para as actividades económicas e preservação 

ambiental. Os objectivos futuros que o sector de abastecimento de águas se propõe são (Alegre et 

al., 2006):  manter o ritmo de crescimento com o crescimento da população; fechar a cobertura e as 

lacunas do serviço; garantir a sustentabilidade dos novos serviços e os já existentes; melhorar a 

qualidade do serviço.  

 O sistema de abastecimento de água é um sistema em alta se é constituído por um conjunto 

de componentes a montante da rede de distribuição de água, fazendo a ligação do meio hídrico ao 

sistema em baixa. O sistema de abastecimento de água é um sistema em baixa se é constituído por 

um conjunto de componentes que ligam o sistema em alta ao utilizador final. O sistema de 

abastecimento de água presta um serviço em alta e em baixa sempre que vincula o meio hídrico a um 

utilizador final (AICEP, 2008). 

Complementarmente, em termos de evolução no desempenho da qualidade da água para 

consumo humano, as análises realizadas face à legislação sofreram uma melhoria significativa na 

última década, passando de 52% para 83%. As principais análises em falta foram os parâmetros 

orgânicos e os metais. Quanto ao cumprimento dos valores máximos admissíveis, a melhoria 

verificada na última década permitiu passar de 96% para 98%. Os principais não cumprimentos foram 

os parâmetros microbiológicos, o ferro e o manganês. Há, portanto, uma evolução positiva mas com 

valores ainda longe dos objectivos (AICEP, 2008). 

O nível de cobertura da população com serviços de saneamento de águas residuais urbanas 

com adequado tratamento é actualmente de cerca de 76%, o que corresponde a uma melhoria 
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significativa quando comparada com o que se passava há cerca de uma década, onde o valor era de 

30% (AICEP, 2008). 

O nível de cobertura da população com serviços de abastecimento público de água é 

actualmente, de cerca de 93%, o que corresponde a uma melhoria significativa verificada na última 

década, em que o valor era de cerca de 80%. Este nível de cobertura encontra-se relativamente 

próximo da meta de 95% prevista no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento 

de Águas Residuais (AICEP, 2008). 

A evolução do sector do serviço de águas em Portugal entre 1886 e 2006 seguiu os seguintes 

passos (AICEP, 2008): 

 

 1868 - Criação da CAL - Companhia de Águas de Lisboa, que veio mais tarde a dar origem à 

EPAL - Empresa Pública das Águas de Lisboa. 

 1993 - Criação da figura legal dos Sistemas Multimunicipais (Decreto-Lei nº 379/93 de 5 de 
Novembro); 
         -  Constituição da Águas de Portugal; 
          - Abertura aos capitais privados;  
          - Alteração da Lei de Delimitação dos Sectores.  

 1994 - Primeiro concurso público de concessões municipais. 

 1995 - Arranque dos Sistemas Multimunicipais (1ª geração); 
         - Primeira concessão Municipal - Princípios para fixação de tarifas. 

 1996 -Criação do ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos -
www.ersar.pt - Decreto-Lei nº 230/97, de 30 de Agosto; 
        - Criação da AQUAPOR2. 
http://www.adp.pt/content/index.php?rec1=1850&rec2=&rec=1850&action=detailfo 

 2000 - Publicação do PEAASAR I 2000-2006 – Plano Estratégico de Abastecimento de Água 
e de Saneamento de Águas Residuais; 
           - Início da Regulação pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos. 

 2001 - Aquisição da Luságua – Gestão de Águas, SA pela AQUAPOR -
http://www.aquaporservicos.pt/index.php?id=10 

 2006 - Publicação do PEAASAR II 2007-2013 - PEAASAR II foi aprovado pelo Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, a 28 de Dezembro de 
2006, e publicado em Diário da República através do Despacho n.º 2339/2007 (2.ª Série) de 
14 de Fevereiro. 
 

 Tomando em conta as relações entre todos os agentes implicados, recursos e valores, 

identificaram-se cinco objectivos de gestão gerais para adaptar nas entidades gestoras encarregadas 

de subministrar o serviço de água pública (Alegre et al., 2006): Fornecer um apropriado nível de 

serviço aos consumidores, respeitando as políticas nacionais e regionais; Obter a maior 

productividade possível dos recursos humanos; Proteger e assegurar a sustentabilidade do uso de 

água e outros recursos naturais; Conseguir a maior eficiência no uso dos recursos financeiros; 

Planear, construir, manter e gerir activos físicos da empresa da forma mais eficiente e eficaz possível. 

Antes de 1993, como anteriormente referido, a situação global dos serviços de abastecimento 

público de água e saneamento de águas residuais em Portugal era bastante deficiente e apresentava 

dificuldades em responder aos novos desafios impostos pela União Europeia. Nesse ano, o Governo 

português comprometeu-se com a reorganização do sector de forma a garantir um acesso universal e 

contínuo da população aos serviços, elevados níveis de qualidade de serviço, nomeadamente em 

termos de qualidade da água, acessibilidade económica aos serviços e a promover a sustentabilidade 

ambiental.  

http://www.ersar.pt/
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Até 1990, com excepção de Lisboa, a gestão dos serviços de água era executada pelos 

municípios. Em 1993, com a entrada da Lei executiva 379 permitiu-se o acesso ao capital privado. 

Com a admissão do capital privado, o governo apercebeu-se a necessidade de este sector ser 

monitorizado e em 1996 estabeleceu a ERSAR como a entidade que reguladora que asseguraria a 

qualidade do serviço proporcionada e supervisionaria o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do 

sector, sob o termo dos estatutos e da lei (Marques, 2008). 

Neste sector existem vários tipos de agentes.  Ao nível da administração são de referir a 

Administração pública em geral e a entidade reguladora. Na gestão dos sistemas, incluem-se os 

municípios, as associações dos municípios, as empresas municipais e intermunicipais, as empresas 

públicas, as empresas privadas concessionárias e as empresas privadas prestadoras de serviços de 

gestão (ERSAR, 2009 e 2010). 

Em Portugal subsistem entidades de natureza e modelo de gestão muito distintos (Infra-

estruturas- água e saneamento, 2008): Câmaras Municipais/ Serviços Municipalizados; Empresas 

Municipais ou Intermunicipais – desde 1998; Concessões Municipais e Intermunicipais – concedente 

Município(s) – desde 1993 (Processo obrigatoriamente feito por concurso); Concessões 

Multimunicipais – concedente Estado através da AdP - Águas de Portugal– desde 1993 (Criação e 

concessão dos sistemas multimunicipais é objecto de Decreto-Lei, sem concurso público prévio). 

As 25 entidades gestoras portuguesas responsáveis pelo serviço de abastecimento de água em 

baixa são (nesta dissertação só avaliaremos o desempenho das entidades gestoras em baixa): AGS 

Paços de Ferreira, S.A.; Águas do Alenquer, S.A.; Águas de Barcelos, S.A.; Águas de Carrazeda, 

S.A.; Águas de Cascais, S.A.; Águas da Figueira, S.A.; Águas de Gondomar, S.A.; Águas do Lena, 

S.A.; Veolia Água- Águas de Mafra; Águas do Marco, S.A.; Veolia Água- Águas de Ourém; Águas de 

Paredes, S.A.; Águas do Planalto, S.A.; Águas do Sado, S.A.; Águas de Santo André, S.A.; Águas da 

Teja, S.A.; Águas de Valongo, S.A.; Aquamaior- Águas de Campo Maior, S.A.; EPAL- Empresa 

Portuguesa das Águas Livres, S.A.; Indaqua Fafe- Gestão de Águas de Fafe, S.A.; Indaqua Feira- 

Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A.; Indaqua Matosinhos- Gestão de Águas de 

Matosinhos, S.A.; Indaqua Santo Tirso/Trofa- Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A.; Indaqua 

Vila do Conde- Gestão de Águas de Vila do Conde, S.A.; Luságua Alcacena- Gestão de Águas, S.A. 

As actividades deste sector compreendem um conjunto de etapas distintas. Para o subsector das 

águas é necessário dispor de origens em quantidade e qualidade suficientes para cobrir as 

necessidades e infra-estruturas que assegurem a fiabilidade no abastecimento a toda a população e 

às várias actividades económicas. Em termos gerais, no abastecimento de água teremos a seguinte 

cadeia de valor: 
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Figura 19- Cadeia de valor no abastecimento de água (ERSAR, 2009 e 2010). 

 
 
 

As características da água levam a que seja importante aplicar um sistema de medição de 

desempenho devido à incapacidade de ser substituído (à diferença do gás, electricidade e 

telecomunicações), ao número significativo negativo ou positivo de agentes externos do ambiente e 

saúde pública, ao progresso tecnológico, ao seu valor de negócio que é menor do que nos outros 

sectores (telecomunicações e energia), e à sua heterogeneidade (electricidade, gás e telefone fixo 

são considerados relativamente homogéneos na prestação de serviços) (Marques, 2008). Além disso, 

os custos fixos na distribuição e transporte nos serviços de água são maiores que noutros sectores 

(2/3 do custo capital enquanto que no gás é de 2/5 e na electricidade 1/3). Os serviços prestados são 

complexos dependendo das regiões, e lugares servidos e a demanda um permanente demanda entre 

a pressão e fluxo (Marques, 2008).   

Segundo Marques (2008), “é importante monitorizar as empresas públicas devido a que estas 

são, em geral, ineficientes e mostram uma grande instabilidade na gestão e desenvolvimento das 

estratégias. A ineficiência resulta devido à falta de pressão e disciplina desde os mercados capitais 

aos shareholders que têm uma grande ansiedade de obter lucros, à não existência de limites de 

orçamentos, ao excessivo uso dos recursos com o propósito de maximizar os seus próprios 

interesses. De facto, a maioria das concessionárias públicas portuguesas proporcionam um serviço 

pobre, operando sempre debaixo de um deficit económico”. 

É o objectivo desta dissertação desenvolver metodologias para avaliar o desempenho da 

qualidade do serviço prestado aos utilizadores pelas entidades gestoras concessionárias, de modo a 

fornecer uma maior eficiência e eficácia nas actividades no sector mas também materializar um 

direito fundamental dos utilizadores destes serviços. Assim sendo os objectivos das entidades 

gestoras  serão levados a uma desejável fase de excelência, ou seja, a qualidade do serviço 

incrementará (ERSAR, 2009 e 2010). O uso do SMD conseguirá tornar transparente a comparação 

entre os objectivos, proporcionará um benchmarking entre empresas semelhantes e incentivá-los-á a 

prestar um serviço melhor. O benchmarking foi desenvolvido no sector dos negócios como um meio 
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para melhorar o desempenho relativamente aos seus competidores. Este pode por sua vez ajudar na 

melhoria do desempenho sustentável da entidade gestora. “O benchmarking é um dos mais úteis 

instrumentos de gestão para melhorar o desempenho das empresas e conquistar a superioridade em 

relação à concorrência. É um processo contínuo e sistemático que permite a comparação dos 

desempenhos das organizações e respectivas funções ou processos face ao que é considerado "o 

melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de desempenho, mas também a sua 

ultrapassagem” (DG III, 1996). 

No caso das empresas de abastecimento de águas, os SMD devem considerar o compromisso 

de toda a organização, os stakeholders, os utilizadores, o ambiente e todas as áreas que sejam 

apropriadas monitorizar para fins de gestão. Os indicadores de desempenho utilizados nos diferentes 

SMD cobrem normalmente várias áreas como: a gestão, a saúde, o ambiente e aspectos financeiros. 

A eficácia destes depende de como são usados. Os indicadores são geralmente usados na medição 

de desempenho e reportados às autoridades competentes; assim como também o benchmarking é 

relativamente frequente e largamente usado na indústria da água, embora fazer comparações entre 

organizações permanece difícil (Ulrika e Anne-Marie, 2008). 

4.3 SMDs usados na avaliação serviço de abastecimento de águas 

 Avaliando o desempenho das entidades gestoras de água proporciona-se aos gestores e 

autoridades reguladoras uma informação importante de modo a melhorar a organização dos gestores 

e também permite a criação de novas políticas públicas. A criação destas medidas de monitorização 

também pode ser importante desde um ponto de vista social nas regiões onde haja falta deste 

recurso natural. Nas seguintes subsecções serão descritas algumas das técnicas e metodologias 

usadas actualmente para avaliar o serviço de abastecimento de água.  

4.3.1 TFP e DEA 

Para as entidades gestoras e autoridades reguladoras, no serviço de abastecimento de águas, é 

de extrema importância avaliar a qualidade. Desde 1980, usaram-se técnicas de benchmarking, 

aproximações económicas ou métodos não paramétricos baseados na Data Envelopment Analysis 

(DEA) (Andrés et al., 2008). 

O artigo científico escrito por Saal e Parker (2001), foi o primeiro a introduzir a qualidade nos 

parâmetros a ser monitorizados. A qualidade das entidades gestoras era incorporada usando índices 

de qualidade-ajustada no output. Programando os índices de crescimento Tonqvist, demonstra-se 

neste artigo o crescimento do factor da productividade total (TFP) dos serviços de água Inglesa e 

Galesa durante o período de 1985 a 1999.  

O TFP é a generalização do conceito de indicadores de desempenho que lidam em múltiplos 

inputs e outputs. 
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TFP é o rácio entre a soma de todos os outputs pesados (y) e a soma de todos os inputs 

pesados (x), como representado na equação (1), onde M e N representam o total de números de 

outputs e o total números de inputs, e    e    são os pesos dos outputs e inputs, respectivamente 

(Marques, 2008). Este é um dos métodos utilizados para comparar o desempenho das entidades 

gestoras. 

Medindo a productividade e eficiência da água proporciona informação acerca do desempenho 

económico productividade. Relativamente à medição de desempenho no serviço de águas o TFP 

consiste no rácio entre o output(s) que uma entidade gestora de água produz e o input(s) que 

consome. O TFP consegue fornecer medidas abrangentes de eficiência económica lidando com 

múltiplos inputs e outputs. Embora estas medidas sejam fáceis de calcular, o TFP tem o 

inconveniente de não conseguir oferecer uma medição de desempenho global da entidade gestora. A 

qualidade do serviço não é abordada profundamente. Com esta técnica somente a productividade é 

abordada (Marques e Monteiro, 2003). Devido a isto o TFP não é uma boa metodologia para avaliar o 

desempenho das entidades gestoras por si só. 

Muito recentemente alguns artigos têm focalizado especificamente na eficiência da qualidade 

nas entidades gestoras nos serviços de água (Andrés et al., 2008). Especificamente Woodbury e 

Dollery (2004), estudou a eficiência dos serviços de água em New South Wales avaliando o 

desempenho com técnicas DEA, onde vários modelos são programados, de modo a comparar 

diferentes alternativas para introduzir a dimensão qualidade nos serviços de água. Outros autores 

concluem que medidas ajustadas da qualidade no output proporcionam uma melhor abordagem para 

incorporar a qualidade na medição de desempenho (Andrés et al., 2008). Tomando em conta as 

afirmações obtidas em diferentes artigos científicos publicados até este momento conclui-se que a 

monitorização da qualidade como forma de avaliar o desempenho no serviço de abastecimento de 

águas é muito importante, pelo que, na metodologia aplicada nesta dissertação para a resolução do 

caso de estudo proposto, deverá ter em conta métodos para avaliar a qualidade do serviço prestado 

pelas entidades gestoras portuguesas. 

A técnica usada pelo Woodbury e Dollery (2004), o DEA, é uma técnica muito utilizada dentro da 

medição de desempenho do serviço de águas. O DEA utiliza uma programação matemática linear de 

modo a construir uma fronteira tecnológica eficiente representada por segmentos de recta, planos ou 

hiperplanos, que envolvem os dados formados pelos inputs e outputs (Charnes et al., 1978 e 

Marques, 2008). A chamada fronteira tecnológica permite observar o comportamento da unidade de 

tomada de decisão em comparação com as melhores práticas observadas, em termos de indicadores 

de desempenho. Desempenho é portanto um conceito relativo onde a eficiência é tão boa como a 

melhor da amostra ( Marques, 2008).  

A eficiência relativa é medida comparando a eficiência dos serviços de água em análise com 

outros serviços de água de outras amostras com uma similar combinação de inputs e outputs (Andrés 

et al., 2008). A DEA tem a vantagem de que é menos invasivo e proporciona um maior incentivo para 

as melhorias da eficiência. Contudo, apresenta a desvantagem de que é sempre difícil capturar todos 

os aspectos de um determinado ambiente das empresas operacionais num só modelo, e ainda por 
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cima os resultados proporcionados por este modelo necessitam ser usados em conjunto com 

informação adicional (Coelli e Walding, 2005). 

Tanto o TFP como a DEA, são duas técnicas que não devem ser incluídas como exemplos de 

SMD para a avaliação do caso de estudo proposto nesta dissertação, pois são técnicas que ao serem 

implementadas individualmente não se consegue avaliar completamente o desempenho no serviço 

de abastecimento de águas. Estas técnicas também não são de referência no futuro para o 

desenvolvimento da aplicação prática, pois não têm como base uma metodologia multicritério, ou 

seja, não são técnicas transparentes onde os indicadores obtidos são exclusivos e objectivos, e ainda 

apor mais, são técnicas que não se baseiam em técnicas de comparação de juízos de valor, pelo que 

claramente são técnicas que não se podem incluir nesta dissertação. Outro problema nestas duas 

técnicas é a falta de categorização no desempenho na avaliação do seu modelo, o que não acontece 

na metodologia multicritério. 

4.3.2 Sistema de Indicadores IWA 

Outra metodologia existente na medição de desempenho no serviço de águas é o sistema de 

indicadores desenvolvido pela IWA. O sistema de indicadores IWA tem como objectivo principal 

ajudar as organizações que pretendem monitorizar a qualidade dos serviços prestados no 

abastecimento de água. Com este sistema de indicadores as organizações têm uma maior facilidade 

para criar o sistema de medição de desempenho do projecto em causa, adoptando os indicadores 

mais adequados, desenvolvidos pelo IWA, ao respectivo projecto que têm que monitorizar. 

O sistema de indicadores de desempenho IWA foi desenvolvido para tentar representar 

conceitos que podem ser usados em qualquer SMD. Os participantes envolvidos na criação e 

estruturação do sistema de indicadores IWA decidiram que os objectivos principais que deveriam ser 

seguidos na definição do sistema (Alegre et al., 2006): Proporcionar um conjunto de indicadores de 

desempenho robustos, consistentes e coerentes; o sistema devia ser o mais universal possível, 

devido a que as condições do abastecimento de águas utilizadas no mundo são variadas e diferentes; 

o sistema deve servir de ajuda para todos os stakeholders que têm um papel importante dentro das 

organizações; o número de indicadores de desempenho têm que ser limitados. Através dos anos, o 

número de indicadores e a variação dos indicadores existentes provavelmente ultrapassou o milhar. 

Os indicadores de desempenho IWA foram agrupados em seis critérios chave: recursos hídricos, 

trabalhadores, físicos, operacionais, qualidade do serviço e, económico e financeiro.  Mas tal como 

todos os sistemas, têm as suas lacunas e falhas (Alegre et al., 2006): 

 O Sistema IWA tem demasiados indicadores. Este sistema tem que ser visto como um 

sistema onde se podem retirar os indicadores de desempenho necessários para o caso 

em concreto que se pretende fazer o caso de estudo; 

 É um sistema muito complicado de usar; 

 É muito geral para organizações com necessidades específicas; 
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 O uso integrado de ferramentas de computação com o sistema IWA pode melhorar muito 

na gestão da informação gerada; 

 Se os indicadores de desempenho do sistema IWA são muitos gerais, então não terá 

uma grande vantagem em utilizá-los. 

As características e tipo dos recursos hídricos variam muito de caso para caso, tanto em termos 

de qualidade como em quantidade. Estes indicadores indicam se os recursos usados estão a ser 

utilizados eficientemente e se há alguma margem confortável entre os recursos hídricos usados e os 

disponíveis. A eficiência dos recursos humanos é avaliada através dos indicadores pessoais. Os 

indicadores operacionais servem para monitorizar as perdas e melhoras nas actividades operacionais 

e de manutenção. Quanto ao indicador de qualidade do abastecimento de água é de grande 

importância devido a uma necessidade de gestão. Por último, temos os indicadores financeiros na 

qual os benefícios, custos, investimentos e mais indicadores financeiros são monitorizados (Alegre et 

al., 2006).  

O sistema de indicadores IWA fornece uma ferramenta muito útil quando adoptado com um 

SMD. Uma integração correcta de um SMD com este sistema de indicadores depende de uma 

abordagem correcta e de uma implementação metódica (Alegre et al., 2006). Num SMD deverá ser 

definido em primeiro lugar os objectivos de uma maneira precisa e clara, em base não só com os 

aspectos administrativos mas também tendo em conta as necessidades e objectivos dos diferentes 

stakeholders (Alegre et al., 2006). 

Figura 20- Passos para a definição do sistema de indicadores (Alegre et al., 2006) 

 

 A Figura acima representa o modo como o sistema de indicadores IWA foi criado, ou quais 

são os passos que se devem seguir para definir os indicadores de desempenho, no serviço de 

abastecimento de águas. Assim em primeiro lugar os objectivos e as estratégias para chegar aos 

objectivos devem ser identificados, na qual darão origem aos critérios-chave. Os critérios-chave são 

as estratégias óptimas seleccionadas de modo a alcançar os objectivos propostos pelas 

organizações. Estes critérios-chave descompõem-se em indicadores de desempenho, os quais nos 

deixam avaliar e monitorizar se os objectivos inicialmente propostos pelas organizações foram 

avaliados. Assim deste modo é como o IWA aconselha a adoptar e estruturar os sistemas de 

indicadores de desempenho. Foi através da aplicação e aconselho do sistema de indicadores da IWA 

 Indicadores de desempenho 
Os objectivos foram alcançados? 

Critérios- chave 
Dependendo do contexto, as óptimas estratégias para alcançar os objectivos 

Estratégias 
Como serão atingidos esses objectivos? 

Objectivos 
Quais os resultados que deverão ser atingidos no futuro? 
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que a ERSAR se organizou para a estruturação dos indicadores de desempenho que são avaliados 

hoje em dia.  

 O sistema de indicadores de IWA seria de grande ajuda para a fase de estruturação da 

proposta metodológica, onde através dos já mencionados mapas cognitivos, na secção 3, e a 

integração dos passos fornecidos na figura acima, obteríamos a estruturação dos indicadores 

necessários assim como a construção de uma árvore de valor para o caso de estudo desta 

dissertação, de modo a inseri-la na metodologia MACBETH. 

4.3.3 SMD utilizado em Portugal- ERSAR 

Em Portugal existe já implementado um SMD do serviço do abastecimento de águas 

desenvolvido pela ERSAR. A ERSAR recomenda que as entidades gestoras prestadoras destes 

serviços adoptem as medidas necessárias de modo a obter uma melhoria dos seus aspectos mais 

críticos na qualidade do serviço. A ERSAR conjuntamente com o apoio do LNEC (Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil) criou o sistema medição de desempenho da qualidade de serviço 

prestado pelas entidades gestoras baseado num conjunto seleccionado de indicadores propostos 

pelo sistema  IWA (International Water Association) (Helena et al., 2006). O sistema IWA tem um 

vasto número de indicadores que se podem utilizar para desenvolver os sistemas medição de 

desempenho que se adequam mais a cada caso de estudo. Os indicadores de desempenho 

seleccionados pela ERSAR foram 20. Estes estão divididos em três grupos, que correspondem aos 

principais objectivos da regulação (ERSAR,2009): Indicadores que defendem os interesses dos 

utilizadores mais concretamente a qualidade de serviço que lhes é prestado; Indicadores 

relacionados com a sua capacidade económica e financeira, infra-estrutural, operacional, e de 

recursos humanos; Indicadores que avaliem a sustentabilidade ambiental. 

Tabela 7 - Indicadores adoptados pela ERSAR (ERSAR,2009). 
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Na Tabela 7 estão representados os 20 indicadores de desempenho seleccionados 

conjuntamente pela ERSAR e o LNEC. A estratégia adoptada pela ERSAR para medir o desempenho 

no serviço do abastecimento de águas públicas consiste numa abordagem “sunshine”, na qual o 

desempenho é exibido publicamente em forma de um relatório anual e também com base numa 

comparação regular (benchmarking) de um conjunto de indicadores de desempenho (regulação 

“sunshine”). Esta abordagem, tendo em conta o âmbito de monitorização, tornou-se uma ferramenta 

muito útil e eficaz para melhorar o desempenho (Marques e Simões, 2008). 

O primeiro passo da regulação “sunshine” é aplicar o benchmarking, usando métodos de 

comparação de forma a medir o desempenho através de vários períodos de tempo. No seguinte 

passo o desempenho é mostrado e discutido publicamente. De este modo os operadores com maus 

desempenhos nos serviços prestados ficarão “envergonhados” e tentarão corrigir os desvios o mais 

rapidamente possível, levando a um aumento de competitividade entre eles e a um aumento na 

melhoria significativa do desempenho (Marques e Simões, 2008). 

A ERSAR adopta um conjunto de indicadores, como anteriormente referido, na qual os 

resultados estarão disponíveis em relatórios anuais. Estes indicadores medem a eficiência e eficácia 

dos vários operadores relativos a aspectos específicos da actividade desenvolvida ou ao 

comportamento do sistema. Os indicadores adoptados pela entidade reguladora, são definidos e 

comentados de modo a ajudar os operadores a melhorar os seus serviços. A avaliação do sistema de 

medição de desempenho é feita em base a comparações obtidas com os valores de referência 

definidos pela ERSAR. Os valores de referência são valores ideais para satisfazer a eficiência e 

eficácia no serviço de abastecimento público de água. 

A categorização dos resultados é feita através de três níveis: “boa”, “mediana” ou “insatisfatória” 

correspondendo respectivamente a uma bola verde, amarela ou vermelha. Por exemplo, para o 

indicador da cobertura de serviço o valor de referência a um “bom” desempenho corresponde a uma 

aproximação de 100%. Enquanto se os valores atingidos estiverem entre os 100% e 85% 

corresponderá a um desempenho mediano e se estiverem abaixo dos 85% o desempenho será 

insatisfatório. Na seguinte figura está representada a avaliação da qualidade de serviço das águas do 

Algarve (ERSAR, 2009). 
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Figura 21- Sistema de avaliação usado pela ERSAR. 

 

Este SMD em que a ERSAR se sustenta para avaliar o desempenho dos serviços públicos de 

água faz uma avaliação puramente comparativa em termos quantitativos, na qual os resultados só 

são avaliados individualmente, pelo que existe uma lacuna para saber qual das entidades gestoras é 

o mais crítico de modo a sofrer uma melhoria o mais rapidamente possível nos indicadores com pior 

performance. O objectivo prático desta dissertação é melhorar a medição do desempenho através 

dos indicadores usados pela ERSAR com a aplicação da metodologia multicritério MACBETH. Com 

esta metodologia, usando um modelo de agregação aditiva, é possível ultrapassar a lacuna 

apresentada pelo SMD da ERSAR, onde poderemos obter um ranking global do desempenho de 

cada entidade gestora assim como também uma avaliação de o desempenho local de cada uma das 

entidades em cada indicador de desempenho. Este modelo de agregação aditiva permite usar 

métodos de ponderação que não são usados também no SMD da ERSAR, pelo que o peso e 

importância dos indicadores serão diferentes entre si, o que vai dar resultados mais realísticos. O 

MACBETH também é uma ferramenta muito útil, como anteriormente explicado onde as comparações 

nos julgamentos são feitas através de uma forma qualitativa pelo que é um método que pode ajudar 

os operadores a perceber melhor a metodologia aplicada.  
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4.3.4 SMD utilizando uma metodologia multicritério TOPSIS 

 Contudo, existem exemplos actualmente já de utilização de modelos multicritérios para a 

medição do desempenho neste sector de estudo. Um exemplo, de um caso prático foi realizado no 

Brasil onde o objectivo era avaliar o desempenho tecnológico dos serviços de abastecimento de água 

e resíduos sanitários em quatro municípios de Minas Gerais. Para este caso de estudo realizou-se o 

uso da análise multicritério TOPSIS. O método procura avaliar a distância em relação a um ideal e a 

uma inversa, denominada de anti ideal, por meio de uma ‘taxa de similitude’, sendo que (Heller et al., 

2009): 

• dM1 (ai): distância entre os valores apresentados por cada município em relação ao valor ideal 

para cada critério utilizado na análise; 

• dm1 (ai): distância entre os valores apresentados por cada município em relação ao valor anti 

ideal para cada critério utilizado na análise; 

• D1(ai): taxa de similitude: relação entre a distância referente ao valor anti ideal e o somatório 

das distâncias referentes aos valores ideal e anti ideal, ou seja, {dm1 (ai)) / [(dM1 (ai) + dm1 (ai)]}. 

A aplicação do método teve como finalidade a agregação dos indicadores construídos a partir do 

caso de estudo, consequentemente, a hierarquização da qualidade tecnológica dos serviços de 

saneamento, resultando numa nota final para cada serviço avaliado. A articulação dos critérios 

(variáveis) seleccionados para a alimentação do método TOPSIS deve ser feita a partir da 

ponderação de cada variável em relação à sua relevância para o desempenho tecnológico 

apresentado pelos serviços estudados. Como forma de garantir uma ponderação adequada desses 

critérios, foi realizada uma consulta a especialistas da área de saneamento, perfazendo um total de 

31 pesquisados, com um total de respostas de 27 (Heller et al., 2009). 

Através de consultas com especialistas, cada variável foi ponderada em relação à sua relevância 

para o desempenho tecnológico apresentado pelos serviços estudados. Os valores adoptados foram 

as medianas dos resultados obtidos pela consulta mediante quatro categorias possíveis: 1 – pouco 

importante, 2 – importante, 3 – muito importante e 4 – de fundamental importância (Pedro et al., 

2009). 

Tabela 8- Indicadores utilizados para a construção do modelo TOPSIS (Heller et al., 2009). 
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A partir da definição pela consulta aos especialistas dos pesos (grau de importância 

correspondente aos números 1, 2, 3 e 4), de acordo com a classificação apresentada anteriormente e 

a partir dos valores obtidos para cada variável, desenvolveu-se a Tabela 9, onde aparece o ranking 

geral de cada município, depois da comparação dos valores obtidos. 

Tabela 9- Hierarquização dos resultados globais (Heller et al., 2009). 

 

Heller et al. (2009) acreditam, que o presente trabalho, ao desenvolver e aplicar uma 

metodologia para a avaliação e comparação de diferentes serviços de saneamento, procura contribuir 

metodologicamente para esse campo. Nesta metodologia foram combinadas diferentes análises: 

análise quantitativa e qualitativa, com a utilização de dados primários e secundários; análise 

multicritério, além da construção e aplicação de questionário junto a especialistas. Acredita-se que tal 

sequência metodológica possa ser empregada em diversas situações e contribuir para revelar 

semelhanças e diferenças entre serviços de saneamento e, para amostras de maiores dimensões, 

inclusive para comparar diferentes modelos institucionais. Pelo que podemos ter em conta que a 

metodologia empregada nesta dissertação, para a medição de desempenho das entidades gestoras 

do serviço de abastecimento de águas, através da análise multicritério é aceite a nível científico.  

A metodologia TOPSIS foi referenciada e apresentada neste trabalho devido a ser um SMD 

baseado numa metodologia multicritério, como é o caso da proposta metodológica apresentada nesta 

dissertação. Como visto, uma metodologia multicritério como o MACBETH pode ser igual ou melhor 

na avaliação do desempenho do que o TOPSIS ao ambos utilizarem julgamentos qualitativos e 

quantitativos para a obtenção dos resultados finais. No entanto, o MACBETH ao ser uma metodologia 

que utiliza julgamentos qualitativos na comparação entre indicadores poderá ter a vantagem numa 

melhor e mais simples estruturação e avaliação do problema para os decisores envolvidos. 

Concluída a pesquisa bibliográfica dos SMD existentes actualmente para a avaliação dos 

sistemas de desempenho do sector de águas e de definido os objectivos do caso de estudo a ser 

avaliado pelo SMD proposto na secção 3, a dissertação continuará com a avaliação do caso de 

estudo no próximo capítulo. Neste capítulo, conclui-se que um SMD baseado em metodologias 

multicritérios, como desenvolvido no capítulo 3, só irá beneficiar a avaliação do desempenho dentro 

do serviço de abastecimento de águas em Portugal. Contudo o SMD desenvolvido na próxima 

secção, partirá com base ao sistema já implementado em Portugal pela ERSAR tentando melhorar o 

sistema através de uma metodologia multicritério e tentando melhorar as lacunas do sistema da 

ERSAR anteriormente descritas. 
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5.  Aplicação do SMD no caso de estudo 

Depois da metodologia multicritério ter sido definida na secção 3, o objectivo deste capítulo é 

aplicar o modelo multicritério para a medição de desempenho no caso de estudo. Do resultado da 

avaliação resultará um ranking global de cada entidade gestora de acorde com os desempenhos em 

cada indicador seleccionado para este caso de estudo. A respectiva avaliação de desempenho será 

baseada a dados históricos recolhidos pela ERSAR nos anos de 2009 e 2010. Com base aos 

resultados em dois anos conseguiu-se observar se as entidades gestoras estarão a melhorar o seu 

desempenho de um ano para o outro. A avaliação do desempenho foi realizada através do software 

M-MACBETH (Bana e Costa et al., 2005). 

Para o desenvolvimento de um SMD que monitorize o desempenho das entidades no 

abastecimento de águas em sistemas em baixa de Portugal, seleccionou-se como decisor um 

especialista e profundo conhecedor desta sector o Professor Rui Cunha Marques, professor do 

departamento de Engenharia e Gestão no Instituto Superior Técnico com diversos estudos publicados 

na área em que se pretende desenvolver este SMD. 

A aplicação do SMD neste caso de estudo, não contempla todos os passos definidos na 

proposta metodológica definida nesta dissertação de mestrado. Isto é devido ao caso prático em 

questão, onde se definiu em primeiro lugar que não seria necessária uma estruturação total do caso 

de estudo, devido a este já estar definido pela ERSAR e ter todos os critérios-chave que o meu 

decisor precisava e achava mais que necessário para a aplicação do SMD neste caso de estudo. Ou 

seja, ao omitir o passo da estruturação, a primeira fase da metodologia onde seriam criados mapas 

cognitivos para conseguir definir, o problema, o contexto e seleccionar os indicadores de 

desempenho do caso de estudo não serão usados. Por outro lado, como já anteriormente referido na 

secção 3, a aplicação do integral de Choquet na avaliação do desempenho das entidades gestoras 

não será necessário devido a não dependência na preferência. Contudo, esta técnica noutro caso de 

estudo poderia ser importante a sua integração na medição do seu desempenho.  

5.1  Estruturação do problema e construção da árvore de valor 

A definição e estruturação do problema é o primeiro passo importante para assegurar uma boa 

qualidade no processo de decisão requerido. Este passo é essencial em qualquer abordagem de uma 

análise multicritério. Depois de eu e o meu decisor (Professor Rui Marques) nos reunirmos por 

primeira vez, decidiu-se que para este caso de estudo o mais lógico seria considerar os indicadores 

(critérios) já especificados pela ERSAR, referidos na secção 4.3.3, pois os indicadores seleccionados 

pela esta entidade cobre todos os aspectos importantes a considerar para conseguirmos avaliar o 

desempenho no nosso problema. Outro dos motivos por escolher os critérios desenvolvidos pela 

ERSAR é devido à impossibilidade de conseguir reunir-me com todas as entidades gestoras de 

abastecimento de águas em Portugal, devido ao elevado número de entidades e, por conseguinte, ao 

problema que seria com a logística na marcação de conferências de decisão, de modo a ter todos os 

agentes reunidos ao mesmo tempo, de modo a chegar as conclusões pertinentes. Deste modo, a 
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primeira parte da metodologia proposta na secção 3 na estruturação do SMD será saltado de modo a 

adaptarmos os critérios desenvolvidos pela ERSAR. Deste modo, também consideramos relevante 

considerar os descritores que a ERSAR definiu para cada um dos seus indicadores.  

Por tanto as três principais áreas de preocupação na qual se subdesenvolvem os indicadores de 

desempenho definidos pela ERSAR e que serão necessários para a avaliação do desempenho no 

SMD são: 

Figura 22- Três principais áreas preocupação na avaliação do desempenho das entidades gestoras 

no serviço de abastecimento de águas. 

 

Os indicadores que pertencem ao critério geral “defesa dos utilizadores” traduzem a defesa dos 

interesses dos utilizadores, correspondentes a aspectos directamente relacionados com a qualidade 

de serviço que lhes é prestado e por eles sentidos directamente. Os indicadores que se integram no 

critério “sustentabilidade da entidade gestora” têm como objectivo avaliar a sua capacidade 

financeira, infra-estrutural, operacional e de recursos humanos, necessária para dar um bom serviço 

regular aos utilizadores. Os indicadores englobados no critério “sustentabilidade ambiental” 

monitorizam o impacto ambiental da actividade da entidade gestora (ERSAR, 2009).   

Tendo todos os conceitos identificados, seguiu-se em estruturar estes conceitos numa árvore de 

valor como representado na Figura 22. A abordagem considerada para a construção da árvore de 

valor foi a top-down, pois é uma metodologia mais adequada quando o decisor tem uma 

compreensão clara dos objectivos, como foi neste caso. As três áreas de preocupação foram 

subdivididas em vários indicadores de desempenho que ao serem avaliadas englobam os interesses 

da defesa dos utilizadores, da sustentabilidade da entidade gestora e da sustentabilidade ambiental, 

que são os três principais e críticos objectivos na qual o SMD baseará a avaliação de desempenho de 

todas as entidades gestoras. 
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Figura 23- Árvore de valor. 

 

 Os critérios para serem introduzidos num modelo multicritério necessitam de ser consensuais, 

independentes, exaustivos, mensuráveis, não redundantes, operacionais e concisos, de modo a 

definir, a cada um deles, os seus descritores de impactos (Bana e Costa e Beinat, 2005). Os critérios 

acima representados na figura apresentam estas propriedades todas, de modo a que podemos 

continuar a avaliação do projecto, ou seja, definir os descritores para cada um deles. 

 Na árvore de valor construída no M-MACBETH existem dois tipos de nós, os nós critério e os 

nós não-critério. Os nós não critério, todos aqueles que não estão escritos a vermelho, representam 

uma via para chegar ao fim, ou seja, não são relevantes para avaliar o modelo mas sim para 

fazermos uma estruturação mais legível. Enquanto que os escritos a vermelho são os nós critério, ou 

seja, são aqueles pelo qual o SMD vai avaliar cada entidade gestora. 

5.2  Definição dos descritores 

A etapa seguinte passa pela identificação de um conjunto ordenado de níveis de desempenho 

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., 2008) – os descritores de 
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Impacto. Bana e Costa e Beinat (2005) sustentam que os níveis de um descritor devem ser 

ordenados em termos da sua atractividade relativa, para que o descritor tenha a estrutura de uma 

escala de preferências ordinal. 

A cada conjunto de níveis de um descritor de impacto, atribuíram-se dois níveis de referência de 

valor intrínseco: “o melhor” nível de atractividade (a verde) e “o pior” nível de atractividade (a azul). “O 

melhor” nível corresponde a um desempenho óptimo da entidade gestora em quando avaliada a 

atractividade local e a atractividade global, enquanto que “o pior” nível corresponde a um 

desempenho  insatisfatório da entidade gestora no critério avaliado. 

 

Tabela 10- Descrição dos critérios-chave (indicadores) incluídos na árvore de valor (ERSAR, 2009). 

Cobertura do serviço Avalia o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em termos de acessibilidade de 

serviço, no que respeita à possibilidade de ligação destas à infra-estrutura física de distribuição 

de água da entidade gestora. 

Preço médio do serviço Avalia o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em termos de acessibilidade de 

serviço, no que respeita aos encargos a suportar pelo serviço prestado pela entidade gestora. 

Falhas no abastecimento Nível de defesa dos interesses dos utilizadores em termos de qualidade do serviço, no que 

respeita à frequência de interrupções que se verificam no serviço de abastecimento. 

Análises de água realizada Avalia o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em termos de qualidade de serviço, no 

que respeita ao cumprimento das exigências legais de monitorização da qualidade da água 

fornecida pela entidade gestora. 

Qualidade de água 

fornecida 

Avalia o nível de defesas dos interesses dos utilizadores em termos de qualidade de serviço, 

no que respeita ao cumprimento de parâmetros legais de qualidade de água fornecida pela 

entidade gestora 

Resposta a reclamações 

escritas 

Avalia o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em termos de qualidade de serviço, no 

que respeita à resposta escrita da entidade gestora a reclamações escritas dos utilizadores. 

Rácio cobertura dos 

custos 

Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora económico-financeiros, no que respeita 

à capacidade da empresa para gerar meios próprios de cobertura dos encargos que decorrem 

do desenvolvimento da sua actividade corrente. 

Custos operacionais 

unitários 

Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos económico-financeiros, no 

que respeita aos custos operacionais ajustados, cuja evolução, ao analisar-se conjuntamente 

com a dos outros indicadores, permite identificar ganhos ou perdas de eficiência. 

Rácio de solvabilidade Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos económico-financeiros, no 

que respeita à capacidade da empresa se endividar, traduzindo igualmente a capacidade da 

empresa para liquidar as suas dívidas. 

Água não facturada Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos económico-financeiros, no 

que respeita às perdas económicas correspondentes à água que, apesar de ser captada, 

tratada, armazenada e distribuída, não chega a ser vendida aos utilizadores. 

Cumprimento do 

licenciamento das 

captações de água 

Avalia o nível da entidade gestora em termo infra-estruturais, no que respeita à existência de 

licenciamento das captações de água e ao cumprimento das suas exigências. 

Utilização das estações de 

tratamento 

Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos infra-estruturais, no que 

respeita à existência de capacidade adequada das estações de tratamento face ao volume de 

água a tratar. 

Capacidade de reserva de 

água tratada 

Avalia a sustentabilidade da entidade gestora em termos infra-estruturais, no que respeita à 

existência de  capacidade adequada de reserva de água tratada em reservatórios. 
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Reabilitação de condutas Avalia a sustentabilidade da entidade gestora em termos infra-estruturais, no que respeita à 

existência de uma prática continuada de reabilitação das condutas. de forma a assegurar a sua 

gradual renovação e uma aceitável idade média de rede. 

Reabilitação de ramais Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos infra-estruturais, no que 

respeita à existência de uma prática continuada de reabilitação dos ramais, por forma a 

assegurar a sua gradual renovação e a manutenção de uma idade média aceitável dos 

mesmos. 

Avarias em condutas Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos operacionais, no que respeita 

à existência de um número reduzido de avarias nas condutas. 

Recursos humanos Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos de recursos humanos, no que 

respeita à existência de um número adequado de empregados. 

Ineficiência dos recursos 

hídricos 

Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos ambientais, no que respeita à 

adequada utilização dos recursos hídricos, enquanto bem escasso que exige uma gestão 

cuidada. 

Eficiência energética das 

instalações elevatórias 

Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos ambientais, no que respeita à 

adequada utilização dos recursos energéticos, enquanto bem escasso exige uma gestão 

cuidada. 

Destino final de lamas do 

tratamento 

Avalia o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos ambientais, no que respeita 

ao destino final às lamas resultantes do tratamento da água, enquanto potencial forte 

contaminação dos recursos naturais. 

 

Para cada um dos critérios representados acima vai ser associado com uma base de 

comparação. No MACBETH podem ser: Opções onde o decisor tem que ordenar as alternativas pela 

ordem de atractividade e pontuá-las numa escala de 0 a 100; Opções com dois níveis de referência- 

a matriz de julgamentos vai incluir as opções mais dois níveis ancorados de referência (o melhor/o 

pior); Níveis quantitativos; Níveis qualitativos. 

Para este caso de estudo os critérios definidos estão definidos através medidas de desempenho 

numéricas pelo que a base de comparação feita foi através de níveis quantitativos de desempenho. 

Isto é devido a que a ERSAR anualmente recolhe os dados históricos numéricos do desempenho 

realizado por cada entidade gestora em baixa do abastecimento de águas em Portugal. Estes dados 

vêm normalmente em percentagens ou medidas universais, pelo que uma comparação quantitativa é 

a mais lógica neste caso.  

São representados nas seguintes tabelas todos os impactos plausíveis (representados para os 

níveis qualitativos e para os níveis quantitativos os respectivos valores de acordo com as descrições 

dos critérios em causa, para a construção dos descritores de impacto): 

Tabela 11--  Descritor de impacto do indicador cobertura de serviço. 

Cobertura do serviço (%) – Quantitativo 

 N1-  Cobertura do serviço óptima 100 

N2-  Cobertura de serviço boa 95 

N3- Cobertura de serviço mediana 90 

N4- Cobertura de serviço insatisfatória 85 
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Tabela 12-  Descritor de impacto do indicador preço médio do serviço. 

Preço médio do serviço (€/m³)- Quantitativo 
 

N1-  Custo mínimo possível para o utilizador que permita o integral cumprimento dos objectivos de qualidade de serviço 1.25 

N2-  Bom preço médio do serviço que permita o integral cumprimento dos objectivos de qualidade de serviço  1.4 

N3- Razoável preço médio do serviço que permita o integral cumprimento dos objectivos de qualidade de serviço  1.55 

N4- Custo máximo possível para o utilizador que permita o integral cumprimento dos objectivos de qualidade de serviço 1.7 

 

Tabela 13-  Descritor de impacto do indicador falhas no abastecimento. 

Falhas no abastecimento (nº/( 1000 ramais.ano)) – Quantitativo 
 

N1- Sem falhas no abastecimento 0 

N2- Número de falhas no abastecimento quase nulas 1 

N3- Número de falhas no abastecimento razoável 3 

N4- Número de falhas no abastecimento insatisfatória 5 

 

Tabela 14-  Descritor de impacto do indicador análises de água realizadas. 

Análise de água realizadas (%) – Quantitativo 
 

N1- Integral cumprimento dos requisitos em termos de saúde pública 100 

N2- Bom cumprimento dos requisitos em termos de saúde pública 99 

N3- Cumprimento razoável dos requisitos em termos de saúde pública 97 

N4- Cumprimento insatisfatório dos requisitos em termos de saúde pública 95 

 

Tabela 15-  Descritor de impacto do indicador qualidade da água fornecida. 

Qualidade de água fornecida(%) – Quantitativo 
 

N1- Óptima qualidade de serviço 100 

N2- Boa qualidade de serviço 99 

N3- Mediana qualidade de serviço 97 

N4- Insatisfatória qualidade de serviço 95 

 

Tabela 16-  Descritor de impacto do indicador resposta a reclamações escritas. 

Resposta a reclamações escritas (%)- Quantitativo 
 

N1- Óptima resposta a reclamações escritas 100 

N2- Boa resposta a reclamações escritas 95 

N3- Mediana resposta a reclamações escritas 90 

N4- Insatisfatória resposta a reclamações escritas 80 

 

Tabela 17-  Descritor de impacto do indicador rácio de cobertura dos custos operacionais. 

Rácio de cobertura dos custos operacionais (-)- Quantitativo 
 

N1- Óptima sustentabilidade do negócio 1.5 

N2- Boa sustentabilidade do negócio 1.35 

N3- Razoável sustentabilidade do negócio 1.2 

N4- Insatisfatória sustentabilidade do negócio 1.1 
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Tabela 18-  Descritor de impacto do indicador custos operacionais unitários. 

Custos operacionais unitários (€/m³)- Quantitativo 
 

N1- Óptimos custos operacionais 0.9 

N2- Bons custos operacionais 1.05 

N3- Razoáveis custos operacionais 1.2 

N4- Insatisfatórios custos operacionais 1.5 

 

Tabela 19-  Descritor de impacto do indicador rácio de solvabilidade. 

Rácio solvabilidade (-)- Quantitativo 
 

N1- Óptima solvabilidade da empresa 0.2 

N2- Boa solvabilidade da empresa 0.15 

N3- Razoável solvabilidade da empresa 0.1 

N4- Insatisfatória solvabilidade da empresa 0.05 

 

Tabela 20-  Descritor de impacto do indicador água não facturada. 

Água não facturada (%)- Quantitativo 
 

N1- Elevado aproveitamento da água 20 

N2- Bom aproveitamento da água 25 

N3- Razoável aproveitamento da água 30 

N4- Baixo aproveitamento da água 35 

 

Tabela 21-  Descritor de impacto do indicador cumprimento do licenciamento das captações de água. 

Cumprimento do licenciamento das captações de água (%)- Quantitativo 
 

N1- Licenciamento de todas as captações 100 

N2- Licenciamento de quase todas as captações  90 

N3- Licenciamento razoável das captações 80 

N4- Baixo licenciamento das captações 70 

 

Tabela 22-  Descritor de impacto do indicador utilização das estações de tratamento. 

Utilização das estações de tratamento – Qualitativo 

N1- Dimensionamento óptimo da capacidade de tratamento- 70%-90% 

N2- Dimensionamento regular baixo da capacidade de tratamento-  50%-70% 

N3- Dimensionamento regular alto da capacidade de tratamento-90%-100% 

N4- Sobredimensionamento da capacidade de tratamento - >100% 

N5- Subdimensionamento da capacidade do tratamento - <50% 

 

Tabela 23-  Descritor de impacto do indicador capacidade de reserva de água tratada. 

Capacidade de reserva de água tratada- Qualitativo 

N1- Óptima qualidade de serviço- >1.0 dias 

N2- A qualidade de serviço é mediana- entre 1,0 e 0,8 dias 

N3- A qualidade de serviço é insatisfatória- <0.8 dias 

N4- A qualidade do serviço é insatisfatória devido a razões sanitárias- > 2.0 dias 
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Tabela 24-  Descritor de impacto do indicador reabilitação de condutas. 

Reabilitação de condutas- Qualitativo 

N1- Garantia a longo prazo uma idade média da rede entre 100 e 50 anos- entre 1,0% e 2,0% 

N2- Reabilitação das condutas caso o estado estrutural das mesmas assim o justifique- >2.0% 

N3- Reabilitação das condutas tem uma qualidade de serviço mediana - entre 0.8% e 1.0% 

N4- Reabilitação das condutas tem uma qualidade de serviço insatisfatória - < 0.8% 

 

Tabela 25-  Descritor de impacto do indicador reabilitação de ramais. 

Reabilitação de ramais- Qualitativo 

N1- Garantia a longo prazo uma idade média da rede entre 100 e 50 anos- entre 1,0% e 2,0% 

N2- Reabilitação das condutas caso o estado estrutural das mesmas assim o justifique- >2.0% 

N3- Reabilitação das condutas tem uma qualidade de serviço mediana - entre 0.8% e 1.0% 

N4- Reabilitação das condutas tem uma qualidade de serviço insatisfatória - < 0.8% 

 

Tabela 26-  Descritor de impacto do indicador avarias em condutas. 

Avarias em condutas (nº/(100 km.ano))- Quantitativo 
 

N1- Valore óptimo 0 

N2- Valores tecnicamente bons 30 

N3- Valores considerados tecnicamente aceitáveis 40 

N4- Valores considerados tecnicamente medianos 50 

N5- Valores considerados tecnicamente insatisfatórios 75 

 

Tabela 27-  Descritor de impacto do indicador recursos humanos. 

Recursos humanos- Qualitativo 

N1- Organização optimamente dimensionada para a prestação do serviço - 3.0 e 4.0 empregados/(1000 ramais. ano) 

N2- Organização dimensionada regularmente para a prestação do serviço - entre 2,0 e 3,0 empregados/(1000 ramais. ano) 

N3- Organização dimensionada satisfatoriamente para a prestação do serviço -entre 4.0 e 5.0 empregados/(1000 ramais. 
ano) 

N4- Organização dimensionada insatisfatoriamente para a prestação do serviço - >5.0 empregados/(1000 ramais. ano) 

N5- Organização dimensionada insatisfatoriamente para a prestação do serviço - < 2.0 empregados/(1000 ramais. ano) 

 

Tabela 28-  Descritor de impacto do indicador ineficiência da utilização de recursos hídricos. 

Ineficiência da utilização de recursos hídricos (%)- Quantitativo 
 

N1- Valore óptimo 0 

N2- Valores tecnicamente bons 15 

N3- Valores considerados tecnicamente aceitáveis 20 

N4- Valores considerados tecnicamente medianos 25 

N5- Valores considerados tecnicamente insatisfatórios 30 
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Tabela 29-  Descritor de impacto do indicador eficiência energética de instalações elevatórias. 

Eficiência energética de instalações elevatórias (KWh/(m³.100m))- Quantitativo 
 

N1- Valores tecnicamente óptimos e que correspondem a uma utilização racional desse recurso 0.3 

N2- Valores considerados tecnicamente aceitáveis 0.5 

N3- Valores considerados tecnicamente medianos 0.7 

N4- Valores considerados tecnicamente insatisfatórias e que correspondem a uma utilização inadequada desse 
recurso 0.9 

Tabela 30-  Descritor de impacto do indicador eficiência destino final de lamas do tratamento. 

Destino final das lamas de tratamento (%)- Quantitativo 
 

N1- Valores tecnicamente óptimos e que correspondem a uma utilização racional desse recurso 100 

N2- Valores considerados tecnicamente aceitáveis 95 

N3- Valores considerados tecnicamente medianos 90 

N4- Valores considerados tecnicamente insatisfatórios e que correspondem a uma utilização inadequada desse 
recurso 80 

Através de uma reunião iniciou-se com um primeiro objectivo de validar a árvore de decisão e os 

descritores previamente construídos. Deste modo, explicou-se o que representava a atribuição do 

nível “o pior” e o nível “o melhor” a cada indicador de desempenho, de modo a que o decisor 

considerasse que fosse ou não plausíveis os níveis definidos. Se alguns dos descritores não fossem 

plausíveis com o que decisor pensava, reestruturava-se o dito descritor. Os descritores finais 

resultantes da respectiva reunião estão representados nas tabelas acima inseridas. 

5.3 Determinação das funções de valor 

O próximo passo para a construção do SMD é definir no M-MACBETH as funções de valor, ou 

seja, realizar os julgamentos para cada indicador de desempenho definido na secção 5.2. Este 

procedimento foi realizado através de uma reunião com o decisor.  

Ao Prof. Rui Marques pediu-se que avaliasse qualitativamente a atractividade entre pares de 

níveis de cada indicador de desempenho, através das seis categorias semânticas descritas na 

secção 3.1.3. Assim sendo, iniciou-se uma discussão sobre o tipo de categoria semântica seria 

definido a cada passo da avaliação. 

Um exemplo das questões feitas foi: “qual a diferença de atractividade entre uma entidade 

gestora ter uma cobertura de serviço óptima, ou seja, estar no nível N1 no indicador de desempenho 

de cobertura de serviço e ter uma cobertura de serviço mediana (nível N3) no mesmo indicador de 

desempenho?”.  Este tipo de perguntas foi colocado em cada passo da avaliação. Para preencher a 

matriz de julgamentos, as perguntas foram colocadas em ordem, de modo a, preencher a última 

coluna (compara-se o nível inferior com os restantes), a primeira linha (compara-se o nível superior 

com os restantes) e a diagonal, até a porção superior triangular da matriz ficar completa. À medida 

que se completava a matriz de julgamentos, o M-MACBETH foi testando a compatibilidade da 

informação que estava a ser introduzida, de modo a que se ocorresse alguma inconsistência, 

sugestões das possíveis formas de resolver o problema seriam fornecidas. 

 Como referido na proposta metodológica, depois da matriz estar completamente preenchida e 

validada, é obtida uma escala termométrica de cada critério, de modo a que o decisor consiga 
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visualizar melhor as pontuações atribuídas aos diferentes níveis, para que percebesse qual a 

diferença de pontuação existente entre eles. 

 Com cada escala termométrica foi questionado ao decisor se concordava com as proporções 

entre os diferentes níveis. Deste modo, visualizou-se esta escala graficamente e comparou-se o 

tamanho dos intervalos entre pontuações, de forma a assegurar que o tamanho de cada intervalo 

traduzia o valor dos julgamentos do grupo de decisores. Como exemplo, perguntou-se se concordava 

se distância entre os níveis N1(100) e N2(95) devia ser praticamente o mesmo que a distância entre 

os níveis N2(95) e N3(90), no caso do indicador de desempenho da cobertura de serviço. Depois de 

revistas as escalas termométricas de cada critério o decisor concordou em todas as situações com as 

distâncias e valores obtidos, de modo a que não foi necessário modificar nenhuma escala 

termométrica nem a matriz de julgamentos. As matrizes de julgamentos e as escalas termométricas 

obtidas das mesmas encontram-se no Anexo II. 

 Por exemplo, a matriz de julgamentos e escala termométrica resultante da construção da 

função de valor no critério da cobertura de serviço foi a seguinte: 

Figura 24- Matriz de julgamentos e escala termométrica MACBETH para os níveis de impacto do 

indicador de desempenho cobertura de serviço. 

 

Posteriormente, os dados históricos do desempenho de cada entidade gestora em cada 

indicador de desempenho recolhidos pela ERSAR nos anos 2009 e 2010 (que são os anos que irão 

ser monitorizados e analisados pelo o SMD), foram introduzidos como opções na tabela de 

performances do software M-MACBETH. Para realizar a medição de desempenho das entidades 

gestoras no serviço de abastecimento de águas para cada um dos anos, é necessário que, seja 

realizado independentemente um ficheiro MACBETH para cada ano. Assim sendo, teremos que 

introduzir os dados de desempenho de cada ano em dois ficheiros diferente, e assim, avaliar o 

desempenho para o ano 2009 e outro para o ano 2010. 

5.4 Determinação dos pesos dos indicadores de desempenho 

Os pesos dos indicadores de desempenho foram determinados reflectindo a importância que os 

respectivos representam para o meu decisor. Por tanto, para esta etapa foi necessária novamente a 

intervenção do Prof. Rui Marques. Em primeiro lugar, pediu-se ao decisor para realizar a ordenação 
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dos critérios avaliando a importância relativa dos 20 indicadores de desempenho, do de maior 

importância até ao de menor importância. Para isto o decisor teve que pensar em qual das passagens 

do nível “o pior” para o nível “o melhor” num determinado critério, mantendo os restantes no nível “o 

pior”, o desempenho tornava-se mais atractivo, isto é, mais benéfica para as entidade gestoras do 

abastecimento de águas. Identificado o swing mais importante, pediu-se para identificar o segundo 

mais importante, e assim por adiante, até que se ordenasse por ordem decrescente de atractividade 

os 20 swings apresentados. Depois da realização deste passo descrito anteriormente, a ordenação 

dos critérios ficou da seguinte maneira: 

Figura 25-  Ordenação por ordem decrescente dos swings. 

 

De seguida, depois de identificado qual a ordem de importância dos swings, procede-se à 

inserção dos mesmos na matriz de julgamentos do M-MACBETH na ordem observada na figura 

acima. Ou seja, o swing mais atractivo à esquerda da matriz e o swing menos atractivo à direita da 

matriz, incluindo também na primeira coluna do lado esquerdo o critério “o melhor” e na última coluna 

do lado direito da matriz o critério “o pior”.  

O passo seguinte seria preencher a matriz de julgamentos uma vez que todos os critérios já 

foram colocados. Começa-se a comparar o swing mais atractivo com o segundo mais atractivo, de 

seguida com o terceiro, e assim sucessivamente, de acordo com as 6 categorias semânticas já 

utilizadas na determinação das funções de valor. Como podemos observar na figura seguinte, para 

completar a matriz de julgamentos para obter a ponderação dos pesos, foram realizadas questões ao 

decisor do tipo: “qual a diferença de atractividade entre o swing do nível “o pior” para o nível “o 

melhor” no indicador custos operacionais unitários e o swing do nível “o pior” para o nível “o melhor” 

no indicador qualidade de água fornecida?. Obtendo-se no exemplo uma diferença de atractividade 

fraca. 
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Figura 26-  Diferença de atractividade entre “custos operacionais unitários” e “qualidade de água 

fornecida” (Bana e Costa et al., 2008)
 b).

 

 

 Ao completar a matriz de julgamentos e se os julgamentos dados são todos consistentes, o 

software M-MACBETH dá-nos os pesos para cada um dos 20 indicadores de desempenho avaliados 

no SMD. Nas duas seguintes figuras podemos observar a matriz completa resultante no M-

MACBETH do caso de estudo, assim como os pesos de cada um dos 20 indicadores de desempenho 

estudados para avaliar o desempenho das entidades gestoras no serviço de abastecimento de águas 

no sistema em baixa. 

Figura 27-   Matriz de julgamentos na ponderação dos critérios. 

 

 

 

 

 



60 
 

Figura 28-  Pesos de cada um dos indicadores de desempenho 

 

A determinação dos pesos para este caso de estudo, foi um dos maiores problemas para realizar 

a medição de desempenho, devido ao grande número de indicadores presentes. Devido a que alguns 

dos valores de ponderação dos critérios estão muito próximos, o software M-MACBETH tinha 

problemas para calcular os pesos. Outra grande dificuldade, evidenciada pelo decisor, causada 

também pelo grande número de indicadores, foi realizar todos os julgamentos qualitativos para 

completar a matriz de julgamentos assim como ordenar por ordem decrescente de importância 

relativa os respectivos indicadores. No final, o Prof. Rui Marques, aceitou como válidos os valores 

obtidos na ponderação acima representados nas figuras. 

Como anteriormente discutido decidiu-se a não utilização do IC, pois através de todos os passos 

na estruturação do SMD neste caso prático assegurou-se que houvesse independência na diferença. 

Assim sendo, a diferença de atractividade entre níveis de desempenho num indicador não está 

dependente dos níveis de desempenho dos restantes indicadores. Os indicadores de desempenho 

definidos pela ERSAR e utilizados neste caso de estudo foram escolhidos com a característica de 

serem mutuamente preferencialmente independentes.  

5.5 Análise de robustez 

Posteriormente, seguindo ainda os passos do SMD proposto, foi realizada uma análise de 

robustez, para que se possa avaliar as alterações do modelo e os resultados do modelo perante 

vários níveis de imprecisão ou incerteza na informação (Bana e Costa et al., 2005). Esta análise de 

robustez não foi realizada com o decisor. 

A análise de sensibilidade serve para avaliar as alterações do modelo quando ocorrem 

mudanças nos pesos dos critérios, ou nas ponderações dos níveis. Esta análise não foi realizada 

devido à impossibilidade apresentada pelo software M-MACBETH. O erro evidenciado era devido a 

que neste caso de estudo muitos dos scores dos pesos dos vários indicadores são muito similares. 

Antes de começar com a análise de robustez, será necessário explicar como se analisa a 

mesma no M-MACBETH. O símbolo  indica que, na medição de desempenho das entidades 
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gestoras, a entidade gestora da linha domina entidade gestora da coluna e o símbolo indica que 

entidade gestora da linha domina aditivamente entidade gestora da coluna - neste caso, a dominância 

ocorre quando é considerado um determinado conjunto de restrições na informação (Bana e Costa et 

al., 2005). 

A dominância surge se uma entidade gestora “A” domina a entidade gestora “B” se e só se o 

desempenho de “B” não for mais atractivo (em desempenho) que o impacto de “A”, e se o impacto de 

“A” for mais atractivo que o impacto de “B” em pelo menos um indicador de desempenho (Bana e 

Costa et al., 2005). 

Na avaliação da robustez do modelo, distingue-se entre informação global (informação de 

ponderação dos indicadores) e local ( informação específica de cada critério), e no segundo caso em 

ordinal (quanto à ordenação), MACBETH (julgamentos semânticos de diferenças de atractividade) e 

cardinal (escala de pontuação específica, validada pelo decisor) (Bana e Costa et al., 2005). 

Para realizar-se esta análise retirou-se do SMD através do software M-MACBETH várias figuras 

que podemos observar no Anexo I. 

Para o ano de 2009, observando a Figura I do respectivo anexo conclui-se que o decisor não 

consegue definir as preferências ordinais de cada critério sobre cada critério. O símbolo  

representados inúmeras vezes significa que o tipo de informação disponível não é suficiente para 

concluir a entidade gestora mais atractiva em termos de desempenho. Podemos observar que as 

entidades gestoras Luságua Alcanena e Ad Cascais, têm uma dominância sobre a referência inferior 

“o pior”, pelo que nenhum dos indicadores de desempenho de tais entidades está abaixo desse nível 

de referência, pelo que nenhuma apresenta uma característica insatisfatória num único indicador de 

desempenho. Adicionando a informação MACBETH o resultado continua a não ser determinante, pois 

não há nenhuma entidade gestora que domine as outras. Com a informação cardinal local a entidade 

gestora EPAL tem uma dominância sobre todas menos uma, a Indaqua Matosinhos, pelo que em 

2009 vai ser a entidade gestora mais atractiva e com melhor desempenho. 

Por outro lado, em 2010, depois de realizada a respectiva análise conclui-se que da mesma 

maneira que para o ano 2009 o tipo de informação disponível na análise não era suficiente para 

concluir qual a entidade gestora com melhor desempenho. Com a introdução da informação cardinal 

seleccionada, conclui-se que a EPAL é a entidade gestora com o desempenho globalmente mais 

atractivo, pois ao contrário de 2009 tem uma dominância sobre todas as entidades gestoras. 

5.6  Categorias de valor 

Para a seguinte fase de análise decidiu-se construir categorias de valor. A motivação pela qual 

se levou à construção das categorias de valor consistiu em atribuir a cada uma das entidades 

gestoras três diferentes graus de desempenho global que teriam no abastecimento de água nas 

populações. Com isto, tornou-se mais simples quais as entidades gestoras mais críticas que 

precisavam uma melhoria no seu desempenho mais urgentemente.  
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Para a atribuição de categorias de valor às entidades gestoras monitorizadas é necessário 

estabelecer thresholds para separar as diferentes categorias, em termos de índice de desempenho, e 

definir apara cada entidade gestora a regra de classificação. 

Usando o procedimento bottom-up, o decisor começa com uma entidade gestora caracterizada 

por apresentar um nível “o pior” de desempenho em todos os indicadores. Posteriormente, é 

seleccionado um novo critério de avaliação de modo a subir o seu nível de impacto para o nível “o 

melhor” desempenho. Os actores continuam este procedimento até hesitarem sobre qual a categoria 

que deve ser atribuída ao perfil da entidade gestora que resulta da subida de impacto, do último 

critério adicionado à avaliação. Assim sendo, na primeira hesitação encontra-se o perfil que pertence 

à categoria de um desempenho médio e na segunda hesitação encontra-se o perfil que pertence à 

categoria de um desempenho bom (Bana e Costa e Oliveira, 2002). Neste caso, um exemplo das 

questões colocadas seria: “Subindo o nível de impacto no indicador seleccionado, do nível “o pior” 

para o nível “o melhor”, o perfil da entidade gestora continua a pertencer à categoria insatisfatória de 

desempenho?”. 

Assim sendo definiu-se como categorias de valor: 

 
Tabela 31- Categorias de valor. 

 

 Pontuação 

Verde > 70 
Amarelo    40-70 
Vermelho < 40 

 
A distribuição das entidades gestoras pelas categorias de valor de desempenho está indicada na 

seguinte figura. A cor verde corresponde a um desempenho da entidade gestora boa, a cor amarela 

corresponde a um desempenho da entidade gestora média e a vermelha corresponde a um 

desempenho insatisfatório, e por tanto, mais crítica e que necessita uma melhoria no seu 

desempenho mais urgentemente. No próximo capítulo será analisado para cada um dos dois anos, 

qual o perfil de cada entidade gestora através das categorias de valor representada na tabela acima. 

6. Análise de resultados 

Uma vez depois de termos o modelo construído, o seguinte passo para realizar a medição de 

desempenho das várias entidades gestoras do sistema em baixa é analisar os resultados do 

desempenho obtidos no software M-MACBETH para os anos de 2009 e 2010, e assim poder 

comparar a melhoria ou perda de desempenho das entidades gestoras depois de um ano de 

operações. 

Ao executar o MACBETH com todas as opções e características reveladas no capítulo 5, o 

software gerou um termómetro global que nos fornece o ranking do desempenho global de cada 

entidade gestora do ano 2009 e 2010. Conforme definido anteriormente, um desempenho 

insatisfatório tem um valor na escala igual a 0 e um desempenho óptimo é dado se uma entidade 

gestora obtém um valor na escala de 100. Portanto, quanto maior for o valor do rating do 
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desempenho de uma entidade gestora, melhor é o seu desempenho global e, por conseguinte, 

melhor realizaram e planearam as suas operações e estratégias. Nas seguintes figuras apresentam-

se as escalas termométricas de cada um dos anos monitorizados. 

Figura 29- Termómetro global para o ano de 2009. 

 

 

Figura 30- Termómetro global para o ano de 2010. 

 

O decisor foi confrontado com os resultados finais. Ao observar o ranking geral sugerido pelo 

software, o decisor aceitou imediatamente o ranking fornecido em ambos os anos, pois tanto os que 
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têm um desempenho global bom como os que têm um desempenho global pior, estavam de acordo 

com o conhecimento que tem o decisor sobre as pertinentes entidades gestoras. 

Para saber se houve melhorias de 2009 para 2010 no desempenho das entidades gestoras, 

realizou-se a análise de cada entidade gestora em cada critério, ou seja, uma avaliação de 

desempenho local e posteriormente analisou-se a avaliação global de desempenho que podemos 

observar nas duas figuras acima representadas. 

6.1 Análise local do desempenho das entidades gestoras 

 A análise e avaliação de desempenho local foram realizadas através da observação e 

comparação, dos perfis fornecidos pelo software M-MACBETH. As figuras dos gráficos de cada um 

dos perfis de desempenho de cada entidade gestora em cada critério nos anos de 2009 e 2010 

encontram-se no Anexo III, com excepto das duas primeiras entidades gestoras expostas a seguir. 

De seguida, encontram-se as análises aos desempenhos de algumas entidades gestoras no sistema 

em baixa: 

 AGS Paços de Ferreira, S.A: 
 

Figura 31- Desempenho local da AGS Paços de Ferreira, S.A no ano 2009 e 2010. 

 

 

 
 

Observando a figura acima, pode afirmar-se que esta entidade gestora de 2009 a 2010  tem 

como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, qualidade da 

água fornecida, rácio de cobertura dos custos operacionais, água não facturada, avarias em 

condutas. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria, teremos a cobertura 

de serviço, preço de serviço e reserva de água tratada. 
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De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma certa melhoria em quase todos os 

indicadores de desempenho, convertendo isto num desempenho global notavelmente superior em 

2010 com um rating de 36,48 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de só 18,43 pontos. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente. 

 

 Águas do Alenquer, S.A.: 
 

Figura 32- Desempenho local das Águas do Alenquer, S.A no ano 2009 e 2010. 

 

 
 

 
Observando a figura acima, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009 a 2010 tem 

como indicadores positivos a cobertura de serviços, falhas no abastecimento, análises de água 

realizadas, qualidade da água fornecida, rácio de solvabilidade, água não facturada, capacidade da 

reserva de água tratada. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais 

imediata, são o rácio de cobertura dos custos operacionais e recursos humanos. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma certa melhoria em quase todos os 

indicadores de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um 

rating de 53,74 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 53,74 pontos. É de referir também que 

esta entidade gestora conseguiu de uma ano para outro equilibrar um dos indicadores mais críticos 

que tinha em 2009, a resposta a reclamações escritas. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano. 
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 Águas de Carrazeda, S.A.: 
 

Observando a figura IV do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas,  

resposta a reclamações escritas, avarias, recursos humanos, eficiência energética de instalações 

elevatórias e destino final de lamas. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma 

melhoria mais imediata, são a utilização das estações de tratamento e custos unitários operacionais. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma melhoria em quase todos os indicadores 

de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um rating de 70,05 

pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 50,49 pontos. É de referir também que esta entidade 

gestora conseguiu de uma ano para outro equilibrar um dos indicadores mais críticos que tinha em 

2009, a água não facturada. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano. 

 

 Águas de Cascais, S.A.: 
 

Observando a figura V do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos a cobertura de serviço, análises de água realizadas, qualidade 

da água fornecida, resposta a reclamações escritas, capacidade da reserva de água tratada, recursos 

humanos. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são a 

utilização das estações de tratamento, reabilitação de condutas e cumprimento do licenciamento das 

captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que o desempenho de esta entidade gestora manteve-se 

praticamente igual passando de 2009 com um rating de 60,48 pontos a 2010 de 59,62 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho durante o próximo 

ano. 

 

 Águas da Figueira, S.A.: 
 

Observando a figura VI do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos no preço médio de serviço, as falhas no abastecimento, 

análises de água realizadas,  qualidade da água fornecida, rácio de cobertura dos custos, utilização 

das estações de tratamento, reabilitação de ramais, avarias em condutas, recursos humanos e 

destino final de lamas. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais 

imediata são a cumprimento do licenciamento das captações de água, avarias em condutas e 

reabilitação em condutas. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande perda de desempenho, 

convertendo isto num desempenho global inferior em 2010 com um rating de 57,14 pontos, enquanto 

que em 2009 tinha sido de 70,42 pontos. Esta perdida de desempenho deve-se aos valores 
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insatisfatórios do preço médio de serviço e resposta a reclamações escritas no ano de 2010 quando 

no ano de 2009 não eram insatisfatórios. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia tentar 

novamente chegar a valores próximos de 2009 no próximo ano, dado que sofreu uma grande perda 

de desempenho em mais ou menos 17 pontos. 

 Águas do Lena, S.A.: 
 
Observando a figura VIII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos o preço médio de serviço, falhas no abastecimento, análises de 

água realizadas, respostas a reclamações escritas, capacidade da reserva de água tratada, 

reabilitação de condutas. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais 

imediata, são a água não facturada, ineficiência dos recursos hídricos, rácio de cobertura de custos, 

reabilitação de ramais e licenciamento das captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande melhoria em quase todos os 

indicadores de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um 

rating de 44,26 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 27,09 pontos. É de referir também que 

esta entidade gestora conseguiu de uma ano para outro melhorar o seu desempenho devido a 

equilibrar um dos indicadores mais críticos que tinha em 2009, o rácio de solvabilidade. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano. 

  

 Veolia Água- Águas de Mafra: 
 

Observando a figura IX do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos a cobertura de serviço, análises de água realizadas, qualidade 

da água fornecida, respostas a reclamações escritas, rácio de solvabilidade, água não facturada, 

recursos humanos e ineficiência dos recursos hídricos. Assim como os indicadores negativos, que 

necessitam uma melhoria mais imediata, são o preço médio de serviço, reabilitação de condutas e 

custo operacionais unitários. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande melhoria, pois obteve-se um 

desempenho global superior em 2010 com um rating de 76,07 pontos, enquanto que em 2009 tinha 

sido de 63,76 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano, de modo a entrar dento do grupo das melhores entidades gestoras do sistema em baixa 

de Portugal. 

 Águas do Marco, S.A.: 

Observando a figura X do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, 
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respostas a reclamações escritas, reabilitação de ramais, destino final das lamas de tratamento e 

utilização das estações de tratamento. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma 

melhoria mais imediata, são a cobertura de serviço, rácio de solvabilidade, água não facturada, 

reabilitação de condutas e avarias em condutas. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma melhoria, contudo isto só serviu de modo 

a que o desempenho global superior em 2010 tenha um rating de 11,89 pontos, enquanto que em 

2009 tinha um rating de 8,91 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, mas também nos outros indicadores, dado que é a 

entidade gestora com pior desempenho das 25. 

 Veolia Água- Águas de Ourém: 
 

Observando a figura XI do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos o preço médio de serviço, análises de água realizadas, 

qualidade da água fornecida, respostas a reclamações escritas, capacidade da reserva de água 

tratada, reabilitação de ramais. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria 

mais imediata, são a cobertura de serviço, rácio de solvabilidade, reabilitação de condutas e 

licenciamento das captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande perda de desempenho, pois o 

desempenho global em 2010 foi de um rating de 37,82 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 

60,10 pontos. É de referir também que esta entidade gestora conseguiu de uma ano para outro piorar 

o seu desempenho devido ao rácio de solvabilidade que foi muito menor no ano de 2010 comparado 

com o ano de 2009. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia tentar 

novamente chegar a valores próximos ou superar esses valores do rating de 2009 no próximo ano, 

focando-se sobretudo no rácio de solvabilidade, já que foi o indicador de desempenho que sofreu 

uma maior queda do seu desempenho. 

 

 Águas de Paredes, S.A.: 
 

Observando a figura XII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos o falhas no abastecimento, análises de água realizadas, 

reabilitação de ramais. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais 

imediata, são a cobertura de serviço, preço médio de serviço, rácio de solvabilidade, reabilitação de 

condutas e avarias em condutas. 

De 2009 para 2010, podemos observar que não houve nenhuma melhoria no desempenho, dado 

que o desempenho global de 2010 foi de 19,76 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 19,96 

pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se uma nova estratégia para 

melhorar nos indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho 

novamente para o próximo ano. 
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 Águas do Planalto, S.A.: 
 

Observando a figura XIII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, 

respostas a reclamações escritas, capacidade da reserva de água tratada, reabilitação de condutas, 

rácio de cobertura de custos, utilização das estações de tratamento, custos operacionais unitários, 

destino final de lamas de tratamento. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma 

melhoria mais imediata, são a cobertura de serviço, avarias em condutos e recursos humanos. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma melhoria em quase todos os indicadores 

de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um rating de 52,47 

pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 63,85 pontos. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano. 

 Águas do Sado, S.A.: 

Observando a figura XIV do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos o preço médio de serviço, falhas no abastecimento, análises de 

água realizadas, qualidade da água fornecida, capacidade da reserva de água tratada, rácio de 

cobertura de custos, custos operacionais unitários, eficiência energética das instalações elevatórias. 

Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são as respostas 

a reclamações escritas, reabilitação de condutas, reabilitação de ramais, avarias em condutos e 

licenciamento das captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma perda de desempenho, pois o 

desempenho global em 2010 teve um rating de 71,91 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 

65,37 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano de modo a recuperar o desempenho demonstrado em 2009. 

 

 Águas de Santo André, S.A.: 
 

Observando a figura XV do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos a cobertura de serviço, preço médio de serviço, falhas no 

abastecimento, análises de água realizadas, respostas a reclamações escritas, custos operacionais 

unitários, reabilitação de condutas, reabilitação de ramais, recursos humanos, água não facturada, 

rácio de solvabilidade. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais 

imediata, são as avarias em condutas, capacidade da reserva de água tratada e licenciamento das 

captações de água. 
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De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma leve melhoria em quase todos os 

indicadores de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um 

rating de 75,73 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 70,94 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para seguir a sua melhoria no seu desempenho 

novamente para o próximo ano. 

 Águas da Teja, S.A.: 
 

Observando a figura XVI do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, rácio 

de cobertura de custos, rácio de solvabilidade, reabilitação de condutas, reabilitação de ramais e 

destino final de lamas de tratamento. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma 

melhoria mais imediata, são a cobertura de serviço, resposta a reclamações escritas, capacidade da 

reserva de água tratada, licenciamento das captações de água, recursos humanos e custos 

operacionais unitários. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande descida no desempenho de esta 

entidade gestora, dado que o seu desempenho global superior foi em 2009 com um rating de 85,87 

pontos, enquanto que em 2010 foi de 70,23 pontos. Portanto, passou um ano para perder a posição 

de ser a terceira melhor entidade gestora. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para voltar a entrar no top de entidades gestoras em 

Portugal. 

 

 Águas de Valongo, S.A.: 
 

Observando a figura XVII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, 

qualidade da água fornecida respostas a reclamações escritas, rácio de cobertura dos custos, 

reabilitação de ramais, recursos humanos, água não facturada, avaria em condutas, ineficiência dos 

recursos hídricos e eficiência energética das instalações elevatórias. Assim como os indicadores 

negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata o rácio de solvabilidade e reabilitação de 

condutas. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma leve melhoria no desempenho global, 

passando a um desempenho global superior em 2010 com um rating de 72,50 pontos, enquanto que 

em 2009 tinha sido de 69,42 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar no 

indicador de rácio de solvabilidade, dado que uma significativa melhoria neste significaria um salto 

grande no desempenho global de esta entidade gestora. 
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 Aquamaior- Águas de Campo Maior, S.A.: 

Observando a figura XVIII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento e análises de água realizadas. 

Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são o rácio de 

solvabilidade, água não facturada, rácio de cobertura de custos, reabilitação de ramais e 

licenciamento das captações de água, capacidade de reserva de água tratada e recursos humanos. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande melhoria em quase todos os 

indicadores de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um 

rating de 30,66 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 8,01. É de referir também que esta 

entidade gestora foi inaugurada no próprio ano de 2009 e por este motivo teria um desempenho tão 

baixo nestes dois primeiros anos. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, de modo a melhorar o seu desempenho para dar 

outro salto qualitativo no ano de 2011. 

 EPAL- Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.: 
 
A EPAL é a entidade gestora líder que obteve o melhor desempenho tanto no ano 2009 como 

em 2010 dentro das 25 entidades gestoras do sistema em baixa.  

Observando a figura XIX do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos a cobertura de serviço, falhas no abastecimento, análises de 

água realizadas, qualidade da água fornecida, resposta a reclamações escritas, rácio de 

solvabilidade, água não facturada, capacidade da reserva de água tratada, reabilitação de condutas, 

ineficiência dos recursos hídricos. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma 

melhoria mais imediata, são a reabilitação de ramais, licenciamento das captações de água e 

recursos humanos. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande melhoria em quase todos os 

indicadores de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um 

rating de 97,65 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 91,89 pontos. É de referir também que 

esta entidade gestora conseguiu de uma ano para outro melhorar o seu desempenho devido a 

equilibrar um dos indicadores mais críticos que tinha em 2009, o rácio de solvabilidade. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se manter a estratégia utilizada até 

ao momento, pois o seu desempenho é quase óptimo. 

 

 Indaqua Fafe- Gestão de Águas de Fafe, S.A.: 
 

Observando a figura XX do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as análises de água realizadas, respostas a reclamações 

escritas, rácio de solvabilidade, reabilitação de condutas e recursos humanos. Assim como os 

indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são a cobertura de serviço, 

reabilitação de ramais, licenciamento das captações de água, avarias em condutas e capacidade de 

reserva de água. 
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De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma melhoria em quase todos os indicadores 

de desempenho, convertendo isto num desempenho global superior em 2010 com um rating de 81,51 

pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 70,26 pontos.  Conseguindo deste modo, a segunda 

posição de melhor entidade gestora no desempenho de funções no abastecimento de água em 

Portugal nesse ano de 2010. 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para que continue melhorando o seu desempenho 

novamente para o próximo ano. 

 

 Indaqua Feira- Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A.: 
 

Observando a figura XXI do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, rácio 

cobertura de custos, capacidade de reserva de água tratada, avarias em condutas. Assim como os 

indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são a cobertura de serviço, 

preço médio de serviço, reabilitação de ramais, reabilitação de condutas, licenciamento das 

captações de água e custos operacionais unitários. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma grande perda de desempenho passando 

no ano de 2010 a ter um rating de 24,70 quando no ano de 2009 era de 42,24, pelo que reduziu um 

bocado menos de metade do seu desempenho. 

 Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para recuperar e se possível melhorar o desempenho 

que obteve em 2009 novamente para o próximo ano. 

 Indaqua Matosinhos- Gestão de Águas de Matosinhos, S.A.: 
 

Observando a figura XXII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as análises de água realizadas, rácio de cobertura dos custos, 

custos operacionais unitários, capacidade da reserva de água tratada, reabilitação de condutas, 

recursos humanos, ineficiência dos recursos hídricos e eficiência energética das instalações 

elevatórias. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são 

rácio de solvabilidade e licenciamento das captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma não melhoria nos valores obtidos na 

avaliação dos indicadores de desempenho, sendo o desempenho global em 2010 igual a um rating de 

72,10 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 88,62 pontos. É de referir também que esta 

entidade gestora conseguiu no ano 2009 a segunda melhor posição no desempenho e em 2010 ao 

descer o desempenho perdeu lugares no ranking global . 

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para melhorar o seu desempenho novamente para o 

próximo ano e conseguir recuperar o bom desempenho de 2009. 
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 Indaqua Santo Tirso/Trofa- Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A.: 
 

Observando a figura XXIII do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas no abastecimento, análises de água realizadas, 

resposta a reclamações escritas, água não facturada, avarias em condutas e ineficiência dos 

recursos hídricos. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais 

imediata, são a cobertura de serviço, preço médio de serviço, utilização das estações de tratamento, 

reabilitação de condutas e ramais, capacidade de reserva de água tratada, eficiência energética das 

instalações elevatórias e licenciamento das captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma perda significativa de desempenho, 

sendo uma das entidades gestoras com menos pontuação global. Os valores obtidos no SMD, foram 

em 2010 igual a um rating de 16,60 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 28,43 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, dado que os valores destes são muito baixos, 

causando a sua má classificação. 

 Indaqua Vila do Conde- Gestão de Águas de Vila do Conde, S.A.: 
 

Observando a figura XXIV do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  

a 2010 tem como indicadores positivos as falhas de abastecimento, análises de água realizadas, 

rácio de cobertura dos custos e recursos humanos. Assim como os indicadores negativos, que 

necessitam uma melhoria mais imediata são a cobertura de serviço, preço médio de serviço, rácio de 

solvabilidade, água não facturada, licenciamento das captações de água, utilização das estações de 

tratamento, capacidade de reserva de água, reabilitação de condutas e ramais e eficiência energética 

das instalações elevatórias. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve descida no desempenho nos valores obtidos 

na avaliação dos indicadores de desempenho, sendo o desempenho global em 2010 igual a um rating 

de 19,71 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 33,60 pontos.  

Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para sofrer uma grande melhoria no seu desempenho 

para o próximo ano. 

 Luságua Alcacena- Gestão de Águas, S.A.: 
 

Observando a figura XXV do Anexo III, pode afirmar-se que esta entidade gestora desde 2009  a 

2010 tem como indicadores positivos as falhas de abastecimento, análises de água realizadas, 

qualidade da água fornecida, resposta a reclamações escritas, avarias em condutas e reabilitação de 

ramais. Assim como os indicadores negativos, que necessitam uma melhoria mais imediata, são 

reabilitação de condutas e licenciamento das captações de água. 

De 2009 para 2010, podemos observar que houve uma melhoria no desempenho dos valores 

obtidos na avaliação dos indicadores de desempenho, sendo o desempenho global em 2010 igual a 

um rating de 72,92 pontos, enquanto que em 2009 tinha sido de 62,51 pontos.  
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Como recomendação, esta entidade gestora deveria propor-se como estratégia melhorar nos 

indicadores mais críticos citados anteriormente, para obter uma melhoria no seu desempenho para o 

próximo ano. 

6.2 Análise global do desempenho das entidades gestoras 

 De acordo com o gráfico dos rankings globais nos anos 2009 e 2010, que podem ser vistas 

na secção 6, há entidades gestoras do sistema em baixa no serviço de abastecimento de águas na 

qual o seu desempenho global obteve uma melhoria, ou na qual permanece semelhante, ou na qual o 

desempenho global desce. Neste sentido, há 15 entidades gestoras em que o seu desempenho 

melhora, 2 em que o seu desempenho é igual e 8 em que o desempenho desce, como demonstrado 

a seguir: Melhoria no desempenho: AGS Paços de Ferreira, S.A.; Águas do Alenquer, S.A.; Águas 

de Barcelos, S.A.; Águas de Carrazeda, S.A.; Águas de Gondomar, S.A.; Águas do Lena, S.A.; Veolia 

Água- Águas de Mafra; Águas do Marco, S.A.; Águas do Planalto, S.A.; Águas de Santo André, S.A.; 

Águas de Valongo, S.A.; Aquamaior- Águas de Campo Maior, S.A.; EPAL- Empresa Portuguesa das 

Águas Livres, S.A.; Indaqua Fafe- Gestão de Águas de Fafe, S.A.; Indaqua Feira- Indústria de Águas 

de Santa Maria da Feira, S.A.; Luságua Alcacena- Gestão de Águas, S.A. Idêntico desempenho: 

Águas de Cascais, S.A.; Águas de Paredes, S.A. Descida do desempenho: Águas da Figueira, S.A.; 

Veolia Água- Águas de Ourém; Águas do Sado, S.A.; Águas da Teja, S.A.; Indaqua Matosinhos- 

Gestão de Águas de Matosinhos, S.A.; Indaqua Santo Tirso/Trofa- Gestão de Águas de Santo Tirso e 

Trofa, S.A.; Indaqua Vila do Conde- Gestão de Águas de Vila do Conde, S.A. 

No próximo passo atribuir a cada entidade gestora as categorias de valor determinadas na 

secção 5.6, onde a cor verde corresponde a uma categoria onde o desempenho é bom, a cor amarela 

corresponde a um desempenho médio e a cor vermelha a um desempenho insatisfatório. Portanto 

distribuiu-se o perfil das entidades gestoras através das categorias de desempenho como 

demonstrado na seguinte tabela: 

 
Tabela 32- Distribuição das entidades gestoras pelas categorias de valor de desempenho. 

 
Observando a tabela acima, podemos concluir que de um ano para o outro na categoria de valor 

de desempenho boa passaram de ser 7 a 9. As de categoria de valor de desempenho média 

passaram a ser menos, pois onde havia no ano 2009 10 entidades gestoras passaram a estar 7. As 
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entidades gestoras que se inserem na categoria de um desempenho insatisfatório passaram de ser 8 

a 9 entidades gestoras em 2010.  

 Aquelas entidades gestoras que se mantiveram nestes dois anos sempre na categoria de 

valor de desempenho foram a EPAL, a Indaqua Matosinhos, a Ad Teja, a Ad de Santo André e a 

Indaqua de Fafe. Enquanto aquelas que tiveram sempre na categoria de valor de desempenho mais 

baixa, ou seja, num desempenho global insatisfatório foram a Indaqua V. do Conde, a Indaqua de 

Tirso/Trofa, a Ad Barcelos, a AGS P. Ferreira, a Ad Paredes, a Ad Marco e a Aquamaior, pelo que 

devem melhorar o máximo possível para sair desta situação e assim melhorar o desempenho global. 

Figura 33- Distribuição da avaliação do desempenho global das entidades gestoras em 2009 e 2010 

 

7. Conclusões e considerações finais 

 Nesta secção apresentam-se as principais conclusões que podem ser identificadas no SMD 

proposto quanto à metodologia utilizada, assim como, na implementação do SMD no caso de estudo 

realizado nesta dissertação e também quanto às limitações identificadas no trabalho desenvolvido. 

 O estudo realizado baseia-se principalmente na construção e estruturação de um sistema de 

medição de desempenho baseado em metodologias multicritério MACBETH. Esta metodologia foi 

implementada num caso de estudo, na qual foi testada a metodologia proposta para construir um 

sistema de medição de desempenho para monitorizar a performance no abastecimento de águas das 

entidades gestoras do sistema em baixa de Portugal. Baseados nestes dois pontos foram realizados 

as conclusões por separado. Por um lado, apresentam-se as principais conclusões sobre a 

metodologia aplicada e por outro lado as da implementação da respectiva metodologia no caso de 

estudo. 

-Principais conclusões da metodologia proposta: 

Esta dissertação pretendeu desenvolver e testar um modelo base de um SMD baseadas em 

metodologias multicritério, que resolvesse os problemas referenciados na pesquisa bibliográfica 

realizada sobre outros SMD já existentes e já aplicada em diferentes aplicações práticas no mercado. 

Portanto, era importante estruturar e construir um modelo que permitisse informar de forma clara e 

metodológica o desempenho à empresa ou a alguma operação realizada pela empresa. Assim sendo, 

a metodologia desenvolvida além de tentar de resolver os problemas dos outros SMD também foi 

desenvolvida com a ideia de que pudesse ser adaptada para qualquer tipo prático de medição de 

desempenho. 

Como referido, a metodologia proposta do SMD boi baseada em um modelo multicritério 

baseada na metodologia socio-técnica MACBETH. Esta metodologia permite construir um modelo 
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quantitativo baseado nas preferências dos decisores para resolver o problema, que neste caso seria 

a medição de desempenho. Neste sentido, usou-se esta metodologia, através do software M-

MACBETH, usando mapas cognitivos numa primeira parte na estruturação do problema levando à 

identificação dos critérios (ou indicadores de desempenho) e dos seus descritores de desempenho, e 

numa segunda parte, à construção e avaliação do modelo com a determinação das funções de valor 

e dos coeficientes de ponderação e também da obtenção dos resultados finais. 

No desenvolvimento e aplicação do SMD, a metodologia MACBETH foi compreendida pelo 

decisor envolvido, e compreenderam que o uso de julgamentos qualitativos na avaliação dos 

indicadores de desempenho faz com que o processo seja mais interactivo, simples e rigoroso. 

Um dos pontos fracos sentidos pelo decisor na estruturação do SMD com a metodologia 

MACBETH foi a ponderação dos pesos. O problema sentido esteve na dificuldade no preenchimento 

da matriz de julgamentos na ponderação dos pesos dos critérios, pois se existirem um grande 

número de indicadores (critérios) para avaliar qualitativamente a diferença entre pares a tarefa não 

será muito simples devido ao inúmero par de julgamentos que é preciso dar. 

O MACBETH ao usar um modelo de agregação aditiva é uma vantagem com respeito a outros 

modelos de SMD, pois permite que um mau desempenho de uma organização num dado indicador 

permite que seja compensada por um bom desempenho noutro indicador. Assim sendo, a avaliação 

global do desempenho de uma organização será fornecida pela importância de cada um dos 

indicadores e não uma avaliação global analisada indicador por indicador. 

Os objectivos propostos para o desenvolvimento da metodologia proposta foram alcançados, 

pois ultrapassou-se os problemas contidos em outros SMD já existentes e conseguiu-se construir um 

modelo de SMD baseado numa metodologia multicritério que pode enquadrar-se em qualquer 

monitorização de desempenho que se queira estudar como foi demonstrado no caso de estudo. É de 

referir, também que um dos problemas indicados nos vários SMD existentes era a independência na 

preferência, na qual foi ultrapassado na proposta pela introdução do integral de Choquet. Contudo, 

esta metodologia não foi introduzida no caso de estudo devido a que o exemplo prático não 

necessitava da aplicação da respectiva metodologia. 

-Principais conclusões do SMD desenvolvido aplicado no caso de estudo: 

A proposta metodológica foi aplicada e realizada sobre 25 entidades gestoras do sistema em 

baixa no abastecimento de águas, de modo a monitorizar o seu desempenho local através de vários 

indicadores de desempenho e o seu desempenho global, testando assim de um modo prático as 

potencialidades do modelo de SMD proposto. 

O SMD proposto aplicado ao conjunto de entidades gestoras conseguiu o seu propósito de 

conseguirmos observar quais das respectivas entidades gestoras necessitavam de uma melhoria 

mais urgente e quais delas o seu desempenho global era boa. Também com o SMD, analisou-se 

quais os indicadores mais críticos para cada entidade gestora. Portanto, conclui-se que em geral o 

SMD foi aplicado eficazmente na avaliação da medição de desempenho, pelo que, também não 

haveria nenhum problema em medir o desempenho de qualquer organização ou operação que fosse 

monitorizada. 

Na aplicação do caso de estudo um dos temas mais complexos, seria a organização das 

conferências de decisão e estruturar o problema em si, dado a grande quantidade de actores que 
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estariam envolvidos. Mas neste caso, seria impossível como é obvio pedir a participação de um 

representante de cada entidade gestora devido á grande quantidade de entidades gestoras 

envolvidas, pelo que se decidiu que o decisor seria o Prof. Rui Marques.  Portanto, devido a este 

problema, muitos dos passos da metodologia não foram seguidos, uma vez que o desenvolvimento 

dos indicadores de desempenho já tinha sido estudado pela ERSAR. Assim sendo, alguns dos 

passos de estruturação do SMD foi recolhido de dados fornecidos pelos relatórios da ERSAR. 

Contudo, face a estas limitações, o desenvolvimento e aplicação do SMD proposto não foram 

prejudicadas. 

Neste sentido sugerem-se recomendações para futuros trabalhos: 

 A integração da metodologia MACBETH nos SMD na resolução de problemas de 

medição de desempenho com múltiplos indicadores de desempenho deve ser posto em 

prática, bem como a realização de conferências de decisão na estruturação do problema 

a monitorizar, de modo a haver uma maior partilha de conhecimentos entre os decisores 

e para que os resultados obtidos sejam os mais precisos e eficazes possível. 

 Outro aspecto importante, como referido anteriormente, é a integração no processo 

socio-técnico, de todos os actores importantes para que forneçam o seu know-how, de 

modo a que a estruturação do problema seja realizada o mais eficaz possível. 

 Como anteriormente dito, uma das questões que ficou pendente para ser testado foi a 

integração do IC, pelo que no futuro sugeria-se a integração num caso de estudo na qual 

se possa usar essa metodologia. Assim sendo, ficaria comprovada a perfeita integração 

num SMD entre a metodologia MACBETH e o IC, eliminando assim o problema da 

independência na preferência existente nos SMD usados actualmente. 

 O SMD proposto num caso prático deve ser sempre revisto, ou seja, actualizado pelo 

menos em cada ano. Deste modo, cada certo tempo deveria rever-se a estruturação do 

problema de modo a comprovar se novos indicadores de desempenho seriam 

importantes na medição de desempenho de tal organização ou processo. 

As organizações necessitam de desenvolver sistemas de medição de desempenho de modo a 

desenvolver novas estratégias e objectivos de modo a conseguir uma melhoria no desempenho geral, 

e assim, conseguir um desenvolvimento sustentável contínuo eficaz e eficiente. A metodologia 

proposta nesta dissertação contribui para a literatura existente, pois ao propor e implementar o SMD 

num caso de estudo real, constata-se que o SMD baseado em metodologias multicritério MACBETH 

pode ser utilizado e investigado para outros casos. Também a introdução do IC na proposta serve de 

base para futuros estudos da integração da respectiva metodologia em exemplos práticos onde haja 

independência na preferência. 

O uso da metodologia MABETH e do IC (se necessário) em casos de sistemas de medição de 

desempenho é recomendável, devido ao processo sócio-técnica oferecida por esta metodologia, e 

também devido à sua adaptação ao contexto a ser avaliado assim como as análises e conclusões 

que se podem retirar através de estas ferramentas de apoio à decisão. Com a proposta 

implementada fornece-se um SMD que ultrapassa alguns dos problemas sentidos pelos SMD 

existentes na literatura. 
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Anexo I 
Figura I- Análise de robustez considerando a informação ordinal em local e global no ano 2009. 
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Anexo II 
 

Figura I- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de cobertura de serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de preço médio de 

serviço.  

 

 

Figura III- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de falhas no 

abastecimento. 
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Figura IV- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de análises de águas 

realizada. 

 

Figura V- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de qualidade de água 

fornecida. 

 

Figura VI- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de respostas a 

reclamações escritas. 

 

 

Figura VII- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de rácio de cobertura de 

custos. 
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Figura VIII- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de custos operacionais 

unitários.  

 

Figura IX- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de rácio de solvabilidade.  

 

Figura X- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de água não facturada. 

 

Figura XI- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de cumprimento de 

licenciamento de captações de água. 
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Figura XII- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de Utilização de 

estações de tratamento. 

 

Figura XIII- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de capacidade da 

reserva de água tratada.  

 

 

Figura XIV- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de reabilitação de 

ramais. 

 

 

 

Figura XV- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de reabilitação de 

condutas. 
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Figura XVI- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de avarias em condutas. 

 

 

Figura XVII- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de recursos humanos. 

 

 

Figura XVIII- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de ineficiência de 

recursos hídricos. 

 

Figura XIX- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de eficiência energética 

das instações elevatórias. 
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Figura XX- Julgamentos, escala de valor e escala termométrica do indicador de destino final das 

lamas de tratamento. 

 

Anexo III 
 
Figura III- Desempenho local das Águas de Barcelos, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura IV- Desempenho local das Águas de Carrazeda, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 

 
 
Figura V- Desempenho local das Águas de Cascais, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura VI- Desempenho local das Águas da Figueira, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 
 

 
 
 
 
Figura VII- Desempenho local das Águas de Gondomar, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura VIII- Desempenho local das Águas do Lena, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 

 
Figura XIX- Desempenho local da Veolia Água- Águas de Mafra, no ano 2009 e 2010. 
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Figura X- Desempenho local das Águas do Marco, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 
 

 
Figura XI- Desempenho local da Veolia Água- Águas de Ourém, no ano 2009 e 2010. 
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Figura XII- Desempenho local das Águas de Paredes, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 
 

 
Figura XIII- Desempenho local das Águas do Planalto, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura XIV- Desempenho local das Águas do Sado, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 
 

 
Figura XV- Desempenho local das Águas de Santo André, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura XVI- Desempenho local das Águas da Teja, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 

 
 
 
Figura XVII- Desempenho local das Águas de Valongo, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura XVIII- Desempenho local da Aquamaior- Águas de Campo Maior, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 

 
 
Figura XIX- Desempenho local da EPAL- Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A., no ano 2009 e 
2010. 
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Figura XX- Desempenho local da Indaqua Fafe- Gestão de Águas de Fafe, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 

 
Figura XXI- Desempenho local da Indaqua Feira- Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A., 
no ano 2009 e 2010. 
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Figura XXII- Desempenho local da Indaqua Matosinhos- Gestão de Águas de Matosinhos, S.A., no 
ano 2009 e 2010. 
 

 

 
 

Figura XXIII- Desempenho local da Indaqua Santo Tirso/Trofa- Gestão de Águas de Santo Tirso e 
Trofa, S.A., no ano 2009 e 2010. 
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Figura XXIV- Desempenho local da Indaqua Vila do Conde- Gestão de Águas de Vila do Conde, S.A., 
no ano 2009 e 2010. 
 

 
 

 
Figura XXV- Desempenho local da Luságua Alcacena- Gestão de Águas, S.A., no ano 2009 e 2010. 
 

 

 

 

 

 


