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Resumo 

O meio ambiente terrestre tem sofrido alterações ao longo do tempo, sendo o estudo das 

consequências destas alterações na sociedade e economia uma matéria recente. De forma a 

acompanhar o desempenho ambiental, organizações e países em todo o mundo têm usado 

métodos de análise e monitorização do estado do ambiente, com o intuito de obter informação 

relevante para apoiar a tomada de decisões políticas a vários níveis. Ao nível europeu, uma das 

formas consensual de monitorização e divulgação do estado ambiental foi a formulação de 

Relatórios do Estado do Ambiente (REA). 

Em Portugal, a formulação destes relatórios iniciou-se em 1987, tendo evoluído desde então para 

versões mais completas e incisivas sobre o estado do ambiente. Os REA têm sido elaborados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

Esta tese desenvolve uma análise dos REA publicados a nível nacional, assim como, efetua uma 

revisão dos métodos de avaliação ambiental e de riscos disponíveis na literatura, com vista a 

analisar que aspetos metodológicos e práticos que podem ser melhorados. Esta revisão e a 

análise são o ponto de partida para identificar linhas de investigação futura, em consonância com 

a melhoria do formato do REA e desenvolvimento de metodologias para avaliar o ambiente e 

riscos ambientais. 

Em seguida esta tese propõe metodologia para o desenvolvimento de um modelo de avaliação 

ambiental e de riscos, baseando-se em metodologias multicritério de apoio à decisão e no 

desenvolvimento de matrizes de risco. A aplicação desta metodologia é ilustrada num caso de 

estudo desenvolvido na APA.   

 
Palavras-Chave: Relatório do Estado do Ambiente; Avaliação do Ambiente; Avaliação de Riscos; 

Análise Multicritério da Decisão; MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique). 
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Abstract 

The earth’s environment has suffered changes and modifications over time, the study of the 

consequences of those changes and modifications in the society and in the economy it is a recent 

matter. In order to monitor the environmental performance, countries and organizations around the 

world started to use methods to analyze and monitor the status of the environment, in order to 

obtain relevant information to support policy making at various levels. In Europe, one consensual 

form of monitoring the environmental status of each country is the formulation of Environment 

Quality Reports (REA, of Relatório do Estado do Ambiente). 

In Portugal, the formulation of these reports began in 1987 and since then evolved to more 

complete and incisive versions. REA have been prepared by the Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). 

This thesis develops an analysis of the REA published and performs a review of environmental and 

risks assessment methods from the literature in order to examine methodological and practical 

aspects that can be improved. This review and analysis of reports are the starting point to identify 

future lines of research to improve the REA’s construction. 

So this thesis proposes a methodology for the development of an environmental and risk 

assessment system based in multi-criteria methodologies and the risk matrix method. This 

methodology is illustrated in the case study developed in APA. 

Key-Words: Environment Quality Reports; Environment Assessment; Risk Assessment; 

Multicriteria Decision Analysis; MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique). 
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1 – Introdução 

1.1 – Contextualização 

Atualmente existe uma preocupação constante por parte dos países europeus em promover e 

planear o seu desenvolvimento de uma forma sustentável. O desenvolvimento sustentável é 

apresentado como um modelo de desenvolvimento que conecta o ambiente, a sociedade e a 

economia de forma a não colocar em causa as gerações futuras (Hopwood et al., 2005).  

Para a prática contínua de um desenvolvimento sustentável é necessário a monitorização de 

dados e indicadores económicos, sociais e ambientais, quer a nível nacional, quer a nível 

internacional. Estes indicadores são uma base para avaliação do estado de um país, mas também 

permitem verificar em que nível se encontra o ambiente do país relativamente a outros países ou a 

metas propostas (Ivanovic et al., 2009). 

Neste contexto foram criadas leis em vários países que ordenam a publicação de vários relatórios 

com indicadores sociais, económicos e ambientais. Estes relatórios ajudam a avaliar o 

desempenho e o desenvolvimento de cada país e permitem à população geral obter informação 

atualizada (Niemeijer, 2002). 

Em Portugal, a 7 de Abril de 1987, foi publicada a Lei de Bases do Ambiente (LBA) que tem como 

principal objetivo promover e defender um desenvolvimento sustentável na sociedade. Para tal é 

essencial uma constante atualização da informação disponível e monitorização do estado do país 

para apoiar tomadas de decisão e análises de desempenho, pelo que a LBA estabelece no seu 

artigo 49º nº1 a necessidade de apresentar anualmente um Relatório do Ambiente e Ordenamento 

do Território em Portugal.  

A presente dissertação desenvolve uma metodologia multicritério de apoio à construção do 

Relatório do Estado do Ambiente (REA), um relatório da responsabilidade da Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA). O objetivo é criar um instrumento para ajudar a APA na avaliação do 

desempenho ambiental e de riscos em Portugal.   

O ponto de partida desta tese é uma análise dos diferentes REA já formulados e apresentados, de 

forma a encontrar segmentos que possam ser melhorados e tornar assim a informação presente 

mais consolidada, potenciando o REA como instrumento de apoio à comunicação, avaliação e 

evolução de políticas económicas, sociais e ambientais. Dá-se realce ao REA 2012, o último a ser 

publicado até à realização deste trabalho, que apresenta indicadores socioeconómicos, mas 

sobretudo indicadores ambientais, de forma a ser o suporte à avaliação do estado do ambiente em 

Portugal. A proposta de uma metodologia multicritério para apoiar a APA é sustentada numa 

revisão de literatura e discussão dos pontos fortes e fracos das metodologias disponíveis para 

apoiar a monitorização e avaliação do estado do ambiente e dos riscos que o possam afetar.  
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Identificação 
do Problema 

Revisão da 
Literatura 
Existente 

Proposta de 
Metodologia 
do Modelo 

Recolha de 
Dados e 

Informação  

Construção 
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Análise de 
Outputs e 
Conclusão 

1.2 – Etapas para Desenvolvimento de Metodologia 

A abordagem metodológica adotada ao problema real em que se insere a presente dissertação de 

Mestrado em Gestão e Engenharia Industrial foi a seguinte: 

 

 

1.                       2.                         3.                  4.                        5.                        6. 

 

 

Figura 1 - Esquema das diferentes Fases da Metodologia da Dissertação de Mestrado 

A primeira fase da metodologia pretende enquadrar a APA na política ambiental do país, quais são 

os seus objetivos, desafios e responsabilidades. Identificar qual o papel do REA na comunicação 

do estado do ambiente e quais são os seus maiores problemas.  

A segunda etapa tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica dos métodos utilizados na 

resolução de problemas idênticos e como estes têm vindo a ser tratados e resolvidos. Pretende-se 

criar uma base teórica de suporte à resolução dos problemas encontrados. 

Na terceira fase será formulada e proposta a metodologia a aplicar no desenvolvimento do 

modelo. São caracterizados as etapas do modelo e como é pretendido a sua adaptação ao 

problema em questão. São apresentados os outputs pretendidos. Após a realização da proposta 

de metodologia para o modelo foi necessário voltar a realizar uma revisão da literatura de alguns 

tópicos que ainda não tinham sido estudados. 

Na quarta fase pretende-se uma recolha de dados e informações que servirão como inputs do 

modelo. Essas informações serão recolhidas junto do decisor. As informações consistirão 

essencialmente em juízes de valor qualitativos. Os dados e informação recolhida provocaram a 

revisão e a alteração da metodologia do modelo proposto. 

A quinta etapa será a construção de um modelo multicritério de apoio à avaliação do desempenho 

ambiental. A título ilustrativo, este modelo será desenvolvido num caso de estudo da APA, 

representando os pontos de vista de um decisor. A construção do modelo com um decisor seguirá 

uma abordagem multicritério que faz uso de informação quantitativa e qualitativa, assim como dos 

julgamentos do decisor da APA. 

Na última fase realiza-se uma análise dos outputs do modelo e uma discussão das vantagens e 

fragilidades do modelo. É ilustrado como o modelo pode ser usado na monitorização do estado do 

ambiente português.  
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1.3 – Objetivos 

Esta dissertação contextualiza e identifica os problemas na formulação do REA, fornece uma 

revisão da literatura da área, propõe uma metodologia do modelo a aplicar, estrutura e constrói um 

modelo proposto e discute a aplicação deste modelo. A um nível mais detalhado, esta dissertação 

pretende: 

 Contextualizar o REA no panorama nacional e internacional, quais os seus objetivos e 

tendências e caracterização da entidade responsável pela sua formulação, a APA. 

 Identificar os problemas na formulação deste documento e identificar potenciais 

melhoramentos.   

 Elaborar um estudo e uma revisão bibliográfica sobre os métodos e ferramentas utilizadas 

em problemas semelhantes, através da revisão dos princípios de sistemas de apoio à 

decisão e de avaliação de risco. 

 Propor uma metodologia para o desenvolvimento de um modelo de avaliação de 

desempenho ambiental uniforme, que permita uma avaliação constante ao longo dos anos 

de cada área de preocupação ambiental, mas que também permita uma avaliação global 

do desempenho ambiental no nosso país. A proposta metodológica inclui um modelo de 

estruturação e avaliação de possíveis riscos ambientais que possam influenciar o 

desempenho ambiental pretendido. 

 Estruturar e construir o modelo proposto, detalhando as etapas necessárias ao seu 

desenvolvimento. 

 A dissertação pretende aplicar o modelo ao problema real e analisar os outputs obtidos 

dessa aplicação, assim como discutir possíveis melhoramentos e limitações do modelo 

construído. 

1.4 – Estrutura 

A dissertação está organizada em sete capítulos. O presente capítulo apresenta uma 

contextualização do projeto, a sua metodologia, objetivos a serem atingidos e estrutura do 

documento. 

No segundo capítulo é contextualizado o caso de estudo, começando por se fazer uma breve 

apresentação da APA, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do REA, o qual 

será alvo de análise. São analisados os objetivos e os impactes do relatório no país e são 

caracterizados e identificados os problemas na elaboração do REA. 

O terceiro capítulo é baseado numa revisão bibliográfica. Numa primeira fase são descritos 

métodos normalmente utilizados na avaliação ambiental, com maior foco nos métodos de 

Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA, de Multicriteria Decision Analysis). Seguidamente são 

analisadas ferramentas utilizadas na avaliação de risco, mais concretamente o método das 

matrizes de risco, sendo apresentadas as vantagens e desvantagens deste instrumento. Os 
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conceitos estudados neste capítulo serão utilizados no tratamento do problema e na proposta 

metodológica do capítulo quatro. 

O quarto capítulo apresenta o desenho metodológico do modelo baseado na metodologia MCDA 

proposto, sendo descritas, genericamente as etapas de construção do modelo. Seguidamente são 

propostos os métodos a utilizar para a estruturação e avaliação dos possíveis riscos e as suas 

etapas. 

O quinto capítulo consiste na estruturação e construção do modelo multicritério proposto, sendo 

descrito a sua formulação por cada etapa necessária à sua construção. O modelo de estruturação 

e avaliação de possíveis riscos ambientais proposto no anterior capítulo não foi exequível, devido 

à complexidade do modelo multicritério pretendido, fato que implicou uma estruturação e análise 

profunda, para o qual foi necessário um grande estudo e conhecimento do problema e do caso de 

estudo de uma forma global. Assim, a proposta do modelo de estruturação e avaliação de 

possíveis riscos ambientais pode ser analisada e executada posteriormente se for do interesse da 

APA retomar o problema tratado nesta dissertação. 

No capítulo seis é aplicado o modelo multicritério na avaliação do desempenho ambiental do ano 

2012. 

O sétimo capítulo apresenta as principais potencialidades e limitações do modelo multicritério 

como meio e ferramenta de apoio à avaliação do desempenho ambiental em Portugal. Este 

capítulo também apresenta as conclusões finais. 
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2 – Caso de Estudo 

O presente capítulo enquadra o problema de avaliação ambiental no âmbito do REA. Pretende-se 

analisar o REA na sua história, objetivos, impactes na sociedade portuguesa e tendências para 

futuras formulações. Uma vez que o REA é elaborado e publicado pela APA, este capítulo primeiro 

contextualiza a Agência no panorama nacional, identifica a sua missão, principais atribuições e 

papel na sociedade. Finalmente são contextualizados os problemas na formulação do documento 

e expostas as conclusões finais de capítulo. 

2.1 – A Agência Portuguesa do Ambiente  

A APA pertencente ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (MAMAOT), é um instituto público integrado na administração indireta do Estado 

Português e é dotada de autonomia administrativa, financeira e património próprio, e possui 

jurisdição sobre todo o território nacional, como estipulado na Lei Orgânica da APA, Decreto-Lei 

n.º 56/2012, de 12 de março (Ministério da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, 2012). 

No âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), cujo objetivo 

visa tornar a Administração Pública mais eficiente e racional na utilização de recursos, com vista a 

cumprir os objetivos a que o país se propôs na redução da despesa e eliminação de redundâncias, 

procedeu-se a uma reforma e modernização da Administração Pública sendo a APA o resultado 

da fusão de vários organismos pertencentes ao MAMAOT (Fig.2) (Ministério da Agricultura do Mar 

do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema das Entidades Extintas e que foram Integradas na APA 
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Recebe ainda a generalidade das atribuições do Departamento de Prospetiva e Planeamento e 

Relações Internacionais do MAMAOT. Assim, a APA concentra atribuições de diversos 

organismos com vista a coordenar eficazmente e eficientemente os serviços até agora prestados 

por diferentes entidades, tendo em conta a racionalização estrutural e a simplificação de 

procedimentos (Ministério da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

2012). Atualmente a agência é constituída pelos seguintes órgãos: O conselho diretivo (um 

Presidente, um Vice-Presidente e dois Vogais), o fiscal único e os conselhos de região hidrográfica 

e detém mais de 800 colaboradores, entre os quais, especialistas em diversas áreas ambientais. 

A agência tem um papel crucial no desenvolvimento e execução das políticas de ambiente e no 

desenvolvimento sustentável do país, tendo em vista proteger e valorizar o ambiente e prestar 

serviços de qualidade à população. Nomeadamente nas áreas da gestão dos recursos hídricos, 

com vista à sua proteção e valorização; combate às alterações climáticas, através da mitigação 

das emissões de gases estufa; conservação da natureza e proteção da biodiversidade; gestão dos 

resíduos; proteção da camada do ozono; qualidade do ar; recuperação e valorização dos solos e 

outros locais contaminados; prevenção e controlo integrados da poluição; prevenção e controlo do 

ruído; prevenção de riscos industriais graves; segurança ambiental e das populações; rotulagem 

ecológica; compras ecológicas; sistemas voluntários de gestão ambiental; avaliação de impacte 

ambiental e finalmente na avaliação ambiental de planos e programas (Ministério da Agricultura do 

Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2012).  

O novo organismo deve ainda promover o desenvolvimento e a manutenção do Sistema Nacional 

de Informação do Ambiente (SNIAmb), aplicar o direito internacional e comunitário no domínio do 

ambiente, apoiar as Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGA), apoiar o membro 

do Governo responsável pela área ambiental e ainda gerir uma rede de laboratórios. Assim a APA 

tem como objetivos, aumentar o nível de proteção de pessoas e bens face a situações de risco; 

melhorar o conhecimento e a informação sobre o ambiente; reforçar a participação pública e 

assegurar o envolvimento das instituições; garantir a excelência no desempenho das 

competências atribuídas.  

2.2 – O Relatório do Estado do Ambiente  

A realização de um Relatório do Estado do Ambiente teve origem no National Environment Policy 

Act (NEPA), nos Estados Unidos da América em 1969. Anteriormente já era recolhida informação 

ambiental por parte de alguns países como os Estados Unidos e o Canadá, mas foi no Council on 

Environment Quality (CEQ), que através do Art.º 201.º da NEPA foi traçado o objetivo de formular 

e monitorizar as políticas ambientais através da apresentação de um Relatório do Estado do 

Ambiente, denominado Environmental Quality Report (Direcção Geral do Ambiente, 2000). 

Na Conferência de Estocolmo em 1972 e a adoção de uma política ambiental por parte da Europa 

Comunitária em 1973 também foi considerada a necessidade da construção dos relatórios (C. B. 

Program, 2010). A estrutura e periodicidade dos relatórios diferenciaram pela cultura, objetivos e 



7 
 

acessibilidade a dados por parte de cada país, mas no final da década de 80 muitos países 

Europeus já desenvolviam este tipo de relatório (Cecílio & Ramos, 2008). 

Em termos internacionais a Comissão das Comunidades Europeias produziu um relatório – The 

State of Environment – em 1977 e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) começou a publicar Relatórios do Estado do Ambiente em 1979 com uma 

periodicidade de cinco a seis anos e em 1984 iniciou o Compêndio de Dados Ambientais, cuja 

publicação é feita de dois em dois anos (Davis-Walling & Batterman, 1997). 

Atualmente a elaboração de REA tem vindo a ser uma prática regular na maioria dos países de 

forma a concretizar o Princípio 10 da Declaração do Rio e a Convenção de Aarhus, ambos 

assentam no princípio de que a população tem direito a informação transparente, atual e 

adequada através de diversos meios e comunicações disponíveis sobre o estado do ambiente e 

as pressões exercidas sobre este (OECD, 1993). 

A elaboração de Relatórios Ambientais evoluiu de grandes e complexos relatórios para 

documentos focados em objetivos específicos com o acompanhamento de indicadores para 

determinar o desempenho de determinados domínios, procurando oferecer informação clara, 

credível e acessível sobre o estado e evolução dos ecossistemas e da resposta da sociedade 

(Anderson et al., 1999). 

Em Portugal a Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87, de 7 de abril tem como objetivo definir a 

política ambiental do país, de forma a proporcionar um desenvolvimento autossustentado, 

garantindo a continuidade e disponibilidade de recursos naturais. Defende que todos os cidadãos 

têm direito a um ambiente humano e ecologicamente equilibrado, propício à saúde e bem-estar, 

devendo para isso defendê-lo (Assembleia da República, 1987). Esta lei encontra-se atualmente 

em processo de revisão e a 14 de junho de 2012 o Conselho de Ministros aprovou a proposta de 

uma nova LBA, uma vez que a Lei que ainda está em vigor tem vinte e cinco anos e carece de 

revisão, nomeadamente em áreas como as alterações climáticas, resíduos e o espaço marinho. 

 A LBA estabelece, no seu artigo 49º nº1, que o Governo fica responsável em apresentar todos os 

anos um Relatório do Estado do Ambiente e Ordenamento do Território em Portugal referente ao 

ano anterior (Assembleia da República, 1987). O primeiro relatório a ser publicado em Portugal foi 

em 1987 da autoria da Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais, e desde então 

tem sido elaborado todos os anos, acompanhando as normas e práticas internacionais e 

marcando a área do ambiente sendo fundamental na definição, comunicação e avaliação da 

política ambiental do país (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008). A elaboração metodológica 

do REA sofreu algumas alterações ao longo dos anos, como a sua estrutura, extensão, utilização 

de indicadores, cobertura geográfica e temporal, plataformas de divulgação (foi concedida a 

possibilidade de download do relatório a partir de 2000) e a utilização de estatísticas ambientais 

elaboradas pelo sistema estatístico europeu e pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P., que 
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desde 1993 tem vindo a produzir Estatísticas do Ambiente (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2008).  

Os REA de 2000, 2001 e 2002 seguiram um modelo fundamentado em indicadores-chave de 

forma a tornar o relatório mais sintético e estruturado. Os REA 2004, 2005 e 2006 apresentaram 

modelo sintético, mas organizado por fichas temáticas para cada um dos indicadores-chave. Por 

sua vez os REA de 1999, 2003 e 2007 foram elaborados de forma a analisar e aprofundar uma 

grande diversidade de dados, sendo por isso mais extensos. A periodicidade anual deste 

documento é relativamente curta para ser possível encontrar variações significativas nas principais 

tendências ambientais. Contudo é possível avaliar a evolução dos resultados e averiguar a 

distância a metas estabelecidas. Para que seja possível uma avaliação e comparação consistente 

dos dados ao longo dos anos, tem havido a tentativa de utilizar os mesmos indicadores nos REA 

sempre que a recolha de dados seja possível (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008). 

2.2.1 – Objetivos do REA 

O propósito do REA é apresentar e divulgar uma avaliação do estado do ambiente em Portugal, 

tornando-se assim um instrumento essencial para a execução, avaliação e acompanhamento da 

política ambiental do nosso país. Fazem parte dos seus objetivos, informar e promover o 

envolvimento das diferentes partes interessadas no estado do ambiente, permitir a comparação de 

desempenhos ambientais entre vários países, agregar informação de várias regiões e localidades, 

identificar as tendências ambientais e as lacunas de informação ambiental, monitorizar e avaliar o 

cumprimento de objetivos, metas, planos e programas da política ambiental, fornecer um 

instrumento de apoio à decisão e tratamento de risco e garantir informação ambiental a 

solicitações por parte de organismos internacionais (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008). Os 

objetivos do relatório podem ser resumidos nas respostas às seguintes perguntas: 

O que está a 

acontecer? 

Refere-se às tendências das condições ambientais e avalia e interpreta as 

implicações e impactes destas tendências na saúde humana, na economia e nos 

ecossistemas. 

Porque é que está a 

acontecer? 

Fornece indicações acerca das causas, quer naturais, quer antropogénicas, diretas 

ou indiretas, das alterações observadas. 

Estamos a 

presenciar 

alterações? 

Foca as atuais e futuras alterações das pressões, tendo presente que as pressões 

são o primeiro nível onde se refletem os resultados das políticas. Adicionalmente, 

examina os primeiros sinais de alterações nas atividades económicas e sociais que 

podem influenciar as condições ambientais. 

Quão eficazes são 

as respostas? 

Relaciona as respostas da sociedade e as suas implicações no ambiente. Estas 

respostas não são fáceis de avaliar, uma vez que, entre outros aspetos, poderá 

passar bastante tempo antes que o ecossistema reaja a medidas novas ou 

adicionais. 

Tabela 1 - Questões a que o REA deve responder (adaptado de A. P. do Ambiente, 2008) 
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2.2.2 – Tratamento de Risco 

Analisando as diferentes versões do REA desde 1999, verificamos que nesse ano e em 2003 

foram analisados separadamente os riscos associados a Produtos Químicos, Riscos Industrias, 

Riscos Biotecnológicos, Riscos Radiológicos e Riscos Naturais, e sempre que possível foram 

apresentados indicadores de estado, pressão e resposta (Direcção Geral do Ambiente, 1999; 

Instituto do Ambiente, 2003). Os restantes relatórios até 2006 não contêm nenhuma caraterização 

específica de risco, sendo que o REA de 2006, 2008, 2009 e 2011 apresentam uma segmentação 

de vários riscos em Incêndios Florestais, Riscos Naturais, Riscos Tecnológicos, Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM), Substâncias Químicas ou Prevenção de Acidentes Graves 

(PAG). O REA de 2012 dá ênfase aos riscos de Incêndios Florestais e de Suscetibilidade à 

Desertificação. Com a caracterização dos diferentes riscos o REA tem como objetivo informar e 

comunicar quais os maiores riscos nas diversas áreas e apresentar medidas de prevenção e 

atuação aquando da elaboração de cada relatório, pois motivos socioeconómicos vão alterando o 

ambiente que nos rodeia, tornando-o mais suscetível a acidentes, aumentando assim os seus 

riscos (D. G. do Ambiente, 1999; I. do Ambiente, 2003). 

2.2.3 – Impacte na Sociedade 

Aquando da elaboração do Relatório de Estado do Ambiente 20 anos, foi apresentado um 

questionário elaborado em 2006 à escala nacional, enviado a 673 entidades, obtendo 205 

respostas (30% dos inquiridos) referente ao REA, processos de troca de informação ambiental e 

autoavaliação do estado do ambiente, num total de 38 perguntas. Questionados sobre se 

conheciam a existência do REA, 78% das entidades respondem afirmativamente (Tabela.2), este 

valor otimista é resultado de ações de comunicação recentes à data do inquérito, a Internet teve 

grande importância como meio de acesso ao REA e como meio de comunicação. As empresas 

são as entidades que menos têm conhecimento acerca do REA, enquanto as Universidades 

mostram ter o maior conhecimento sobre o relatório, este conhecimento pode ser devido à 

necessidade deste grupo ter de recolher informação nestes relatórios para a elaboração de 

projetos e artigos académicos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 2 - Conhecimento do REA por grupo de entidades (A. P. do Ambiente, 2008) 
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Os inquiridos que conhecem os REA consideram na sua maioria que são documentos 

“Importantes”, maioritariamente a nível profissional. Das entidades que conhecem o REA cerca de 

66% indicam exemplos concretos da sua utilização, como: consulta sobre o estado do ambiente e 

da sustentabilidade do país; elaboração de relatórios, estudos e pareceres; investigação, ensino 

ou formação; elaboração de trabalhos académicos. Relativamente à qualidade, as entidades 

consideram que o REA se apresenta num nível “Bom”, tendo sido este parâmetro avaliado em 

termos de estrutura, linguagem, leitura de dados, seleção de indicadores e aspeto gráfico. Quanto 

aos indicadores 89% dos inquiridos defenderam que não devem ser utilizados apenas indicadores 

ambientais, mas também indicadores cruciais no desenvolvimento sustentável, como indicadores 

económicos, sociais e institucionais, tornando assim possível avaliar as políticas ambientais em 

diferentes setores. Os temas mais votados para futuros indicadores a incluir nos REA devem ser: 

qualidade do ar; resíduos; água doce; solos; alterações climáticas; educação ambiental; 

instrumentos de gestão ambiental; natureza e biodiversidade. É possível verificar que estes temas 

já têm vindo a ser abordados ao longo da realização dos REA. Os REA têm sido elaborados de 

maneiras diferentes, umas vezes mais sintéticos, outras mais extenso, como já foi referido. Quanto 

a este aspeto, de um modo geral, os respondentes preferem uma versão mais sintética quanto à 

estrutura e aspeto gráfico. Quanto ao conteúdo há uma divisão de opiniões, pois relatórios mais 

extensos permitem a determinados grupos um tratamento de temas de uma forma mais 

pormenorizada e exaustiva o que é valorizado em áreas académicas, técnicas e de investigação. 

Em relação à periodicidade do documento 91% dos inquiridos prefere um relatório sintético anual 

e 55% preferem uma versão extensa trianualmente. O aspeto apontado a ser melhorado no 

acesso ao REA foi a sua divulgação, tal como a participação das partes interessadas (Fig.3). Esta 

avaliação vem demonstrar que é necessária uma reformulação das estratégias de comunicação e 

do modelo participativo, sendo que possibilidade da consulta dos documentos na Internet, em 

versão PDF é considerada como a plataforma de comunicação mais adequada por parte dos 

inquiridos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008). 

 

 
 

Figura 3 - Aspetos a melhorar no REA (A. P. do Ambiente, 2008) 

Sobre o estado do ambiente em Portugal, os inquiridos indicam o “desordenamento do Território”, 

os “Incêndios” e a “Poluição dos Rios e Estuários” como os maiores problemas que afetam a 

qualidade do ambiente em Portugal. Finalmente utilizando uma analogia com um semáforo, um 

método adotado por muitas organizações internacionais, 87% dos inquiridos afirmam que o estado 

do ambiente em Portugal se situa no “amarelo”, enquanto 12% consideram “vermelho” e apenas 
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1% “verde”. Estes resultados vêm confirmar o sentimento de desconfiança e alerta relativamente 

ao estado do ambiente em Portugal (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008). 

2.2.4 – Tendências para Futuras Formulações 

Em 2008 com a publicação do REA 20 anos foi construída uma proposta de modelo a seguir para 

a elaboração dos futuros Relatórios de Estado do Ambiente. Assim a estrutura do modelo dos 

REA deve ser flexível de forma a acompanhar as constantes evoluções e exigências dos meios de 

comunicação e avaliação, por outro lado deve se suficientemente sólido com o objetivo de 

fornecer informação fiável e credível possibilitando a comparação de dados entre diferentes 

relatórios (Bertram & Stadler-Salt, 1999).  

A proposta de estrutura base para os REA inclui um resumo executivo e síntese dos indicadores 

analisados; introdução e metodologia; indicadores socio-económicos-institucionais, permitindo a 

integração do ambiente nas políticas sectoriais e indicadores de avaliação ambiental por domínio; 

nos REA de versão sintética incluir uma análise do estado do ambiente referente a um tema, 

sector ou unidade geográfica; um questionário para preenchimento por parte do utilizador sobre a 

sua opinião qualitativa do REA e referências (Agência Portuguesa do Ambiente, 2008). 

Os temas dos indicadores a serem selecionados deverão possibilitar a comparação com os 

documentos anteriores e os documentos análogos internacionais e permitir a comunicação entre 

as partes interessadas. Foram propostos dois grupos de indicadores, consoante a versão do REA 

seja uma versão sintética ou extensa, indicadores-base, um conjunto completo e extenso e 

indicadores-chave, um conjunto especialmente focado na comunicação com decisores e grande 

público, selecionados com critérios apresentados internacionalmente, nomeadamente pela 

Comissão das Comunidades Europeias (Jones, 1999). 

Poderão existir indicadores que se vão alternando ao longo das edições dos REA devido à 

operacionalidade na recolha dos dados necessários à formulação dos indicadores ou devido ao 

pouco interesse na apresentação de certos indicadores em curtos espaços de tempo, pois, por 

vezes, é necessário um intervalo de tempo maior para que seja possível a verificação de alguma 

evolução num indicador (Farsari & Prastacos, 2002). O número de indicadores para uma versão 

extensa do documento deve-se situar entre os cinquenta e os cem indicadores, enquanto numa 

versão sintética o número deve estar entre os dez e os trinta indicadores (Briggs et al., 1999).  

2.2.5 – REA 2012 

O Relatório do Estado do Ambiente apresentado em 2012, trata dados referentes principalmente 

ao ano de 2011, tendo tido algumas alterações em relação aos anteriores, assumindo uma 

abordagem mais sintética, foi apresentado em versão livro de bolso, remetendo para informação 

disponível no SNIAmb (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012a). Apresenta assim uma lista 

de trinta indicadores-chave, numa abordagem semelhante aos congéneres Europeus (Tabela 4). 
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Área Indicador 

Enquadramento 

 

1. Ecoeficiência dos setores da energia e dos transportes 

2. Intensidade energética e carbónica da economia 

3. Consumo interno de materiais 

4. Impostos com relevância ambiental 

5. Instrumentos de gestão ambiental 

Água 

6. Qualidade da água para consumo humano 

7. Qualidade das águas balneares 

8. Qualidade das águas superficiais 

Alterações Climáticas 

9. Emissão de gases com efeito estufa 

10. Fenómenos meteorológicos/climáticos extremos 

11. Precipitação e temperatura do ar à superfície 

12. Temperatura da superfície do mar 

13.Consumo de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renovável 

Ar 

14. Emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes 

15. Emissões de substâncias precursoras do ozono troposférico 

16. Episódios de poluição por ozono troposférico 

17. Índice de qualidade do ar 

Resíduos 

18. Produção de resíduos urbanos 

19. Tratamento e destino de resíduos urbanos 

20. Valorização de resíduos de embalagens 

21. Movimento transfronteiriço de resíduos 

Solo e Biodiversidade 

22. Produção em aquicultura 

23. Venda de produtos fitofarmacêuticos 

24. Balanço de nutrientes – azoto e fósforo 

25. Stocks pesqueiros abaixo dos limites biológicos de segurança 

26. Área agrícola em modo de produção biológico 

27. Áreas classificadas para conservação da natureza e biodiversidade 

Ruído 28. População exposta a ruído ambiente 

Riscos 
29. Incêndios florestais 

30. Suscetibilidade à desertificação 

Tabela 3 - Indicadores presentes no REA 2012 (adaptado de A. P. do Ambiente, 2012) 
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2.3 – Problemáticas do Caso de Estudo 

Na realização do questionário na secção 2.2.5 os maiores problemas referidos pelos inquiridos 

são a divulgação e o modelo participativo do REA. Mas ao ser analisada a conjuntura do REA, as 

suas tendências e a sua versão do ano de 2012, foram detetados outros problemas tais como: 

 Dificuldade em manter os mesmo indicadores ao longo do tempo devido à inexistência de 

dados em determinados anos. Este problema resulta em alguma falta de consistência na 

comparação de alguns indicadores em alguns anos, ou seja não existe um modelo de 

avaliação que permita uma comparação do indicador ao longo dos anos. 

 Ao serem analisados dois indicadores diferentes, não é possível compará-los utilizando 

um metodologia idêntica, nem é possível descrever qual o impacte de um determinado 

indicador numa determina área do ambiente ou no estado do ambiente em geral, ou seja 

não há um modelo de avaliação que permita uma avaliação do impacte geral do indicador 

no meio ambiente ou numa determina área. 

 Não existe uma avaliação abrangente dos riscos que possam por em causa o 

desempenho ambiental de cada indicador, nem uma estrutura constante de riscos a serem 

analisados. 

 Não existe uma ferramenta de classificação de desempenho constante, fácil e útil de cada 

critério que permita uma análise rápida e concisa ao cidadão comum.  

Assim são estabelecidos os seguintes objetivos: 

 Propor e estruturar um modelo de desempenho ambiental global, através de uma 

avaliação desagregada de cada critério e área de preocupação ambiental. Juntamente 

com um modelo de estruturação e avaliação de possíveis riscos ambientais. 

 Propor e estruturar uma ferramenta de classificação de desempenho prática e concisa que 

possa ser aplicada a cada critério, área de preocupação e desempenho ambiental global e 

que permita a comparação entre os diferentes critérios e áreas.  

2.4 – Conclusão 

 
Em suma o REA pretende ser um documento equilibrado, detalhado, objetivo, relevante e 

essencial no apoio às políticas ambientais do país. Cabe à APA a sua formulação e promoção. 

Com o intuito de potenciar este documento, como forma de monitorização e avaliação do estado 

do ambiente em Portugal, foram analisadas as várias versões do REA, sendo identificados 

problemas na sua formulação, mais concretamente a inexistência de uma metodologia de 

avaliação constante da performance individual e global de cada critério e a avaliação de riscos é 

feita de uma forma dessincronizada, não englobando todos os riscos possíveis para cada critério. 

Assim o próximo capítulo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura, no âmbito dos 

problemas referidos.   
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3 – Revisão Bibliográfica 

Este capítulo introduz como a problemática da monitorização e avaliação ambiental têm sido 

debatidos e resolvidos a nível académico, e expõe uma revisão da literatura existente de técnicas 

utilizadas no âmbito da avaliação ambiental, com foco nos modelos de MCDA. Seguidamente é 

realizada uma revisão bibliográfica de métodos de avaliação de riscos na área ambiental, mais 

exaustivamente sobre o uso de matrizes de risco para avaliar riscos. A revisão bibliográfica foi 

sustentada numa pesquisa de artigos académicos existentes maioritariamente nas bases de 

dados Web of Knowledge, Science Direct e Google Scholar, utilizando palavras-chave como 

environment indicators aggregation, risk environment, environment multicriteria, multicriteria, risk 

assessement e risk matrix. 

3.1 – Avaliação Ambiental 

Na última década a comunidade científica tem vindo a reunir esforços na tentativa de construir um 

sistema de avaliação ambiental sustentável (Paracchini et al., 2011). Vivemos num mundo 

complexo, onde cientistas e políticos tentam reduzir a complexidade das tomadas de decisão. 

Contudo é reconhecido que tornar o processo de avaliação simples é má política, pois são 

subestimadas partes do processo que interligadas podem levar a consequências inesperadas, 

resultando numa má decisão (Niemeijer, 2002). 

Estas limitações são reconhecidas pelas políticas Europeias, mais concretamente nas Orientações 

de Avaliação de Impactes em 2005, que clarifica que as políticas de avaliação devem integrar 

assuntos económicos, ambientais e sociais (Paracchini et al., 2008). Assim é necessário para este 

tipo de avaliações complexas que a informação disponível para o processo seja representada de 

uma forma simples, em forma de indicadores. Cada indicador é assim uma forma condensada de 

informação construído de forma a ser apropriado para a o processo de avaliação (Olsthoorn, et al., 

2001). 

3.1.1 – Técnicas utilizadas na Avaliação Ambiental 

Para que sejam analisados todos os indicadores e toda a informação disponível, é necessário 

agregar e valorizar esses dados. Através de uma revisão literária de técnicas de avaliação 

utilizadas na gestão ambiental foi construída a seguinte tabela: 

Técnica Descrição Vantagens Desvantagens 

LCA (Life Cycle 

Assessement) 

São técnicas que permitem 

averiguar o impacte ambiental 

de um produto/processo/ 

atividade ao longo da sua 

vida, “cradle-to-grave”. 

Não é necessária uma 

avaliação por área e é 

facilmente 

compreensível. 

É uma técnica complexa 

que requer bastante tempo 

e dados de input e é difícil 

interpretar os seus outputs. 
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EPIs 

(Environmental 

Performance 

Indicators) 

Técnicas que permitem a 

comparação do estado 

ambiental, através da recolha, 

estabelecimento de bases, 

standardização ou 

normalização de dados, que 

permitirão a construção de 

indicadores de performance.  

Pode ser designado 

individualmente para 

avaliar uma determinada 

organização que tenha 

limites de tempo e de 

informação ambiental. 

Os indicadores só podem 

ser construídos se os 

dados para a sua 

construção estiverem 

disponíveis, não são 

calculados os impactes 

ambientais e não é obtida 

uma avaliação global da 

performance ambiental.  

MCDA 

(Multicriteria 

Decision 

Analysis) 

Tem em conta múltiplos 

critérios e os seus pesos 

relativos, o que permite 

estabelecer um ranking de 

alternativas e uma avaliação 

de cada impacte ambiental de 

cada opção. 

Possibilidade de atribuir 

diferentes pesos para 

cada critério para 

posteriormente calcular 

um valor total de 

avaliação, apresenta um 

foco e uma linguagem 

para discussão. 

Necessita de tempo para 

serem facultados inputs 

por especialista e 

stakeholders. 

Tabela 4 - Técnicas de apoio à Análise de Decisão (adaptado de Hermann et al., 2007) 

Através da análise das várias técnicas, verificamos que a metodologia a ser aplicada deverá 

pertencer à área MCDA, sendo a mais apropriada aos problemas e objetivos expostos no capítulo 

2. Como fundamentado por M. Paracchini (Paracchini et al., 2008), MCDA tem todos os 

instrumentos que apoiam uma monitorização e avaliação de desempenho ambiental. 

O uso de MCDA é também defendido por R. Lahdelma que afirma que no planeamento ambiental 

e tomadas de decisão nesta área são necessárias análises que contrapõem juízos sociopolíticos, 

económicos e ambientais. Há sempre várias alternativas a ter em consideração e vários decisores 

nestes processos, e as alternativas podem ser avaliadas em diferentes critérios. Todos estes 

inputs resultam numa vasta quantidade de dados e informação e os diferentes pontos de vista dos 

vários grupos de interesse devem ser considerados no processo de planeamento ou decisão 

ambiental, assim a metodologia MCDA afirma-se como uma boa ferramenta (Lahdelma et al., 

2000). 

Um modelo de MCDA tem como primeira fase formular o problema e proceder-se à identificação 

dos diferentes stakeholders que terão influência na decisão. Neste tipo de processo o grupo de 

stakeholders é composto, por especialistas na área, responsáveis pelo planeamento ambiental e 

analistas responsáveis pelo preparação e gestão do processo. Seguidamente definem-se as 

diferentes alternativas e critérios de avaliação, sendo importante que todos os stakeholders 

tenham uma participação ativa, de forma a todos os pontos de vista serem incluídos. Normalmente 

os especialistas na área têm maior participação na identificação de níveis de referência e 

colocação de metas de valor (Lahdelma, 2000). Depois de o modelo de decisão, ou seja o modelo 

que vai agregar toda a informação, ser escolhido e construído, são analisados os outputs e é 

tomada a decisão por parte do decisor final (Salminen et al., 1998). 
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Estruturação Avaliação 
Criação de uma 

Via para a Acção 

3.1.2 – Os métodos MCDA 

MCDA são um conjunto de aproximações formais que permitem a análise de múltiplos critérios 

ajudando a explorar decisões importantes para um individuo ou grupo (Linkov et al., 2004). Sem a 

ajuda de uma metodologia específica na resolução de problemas de decisão, os decisores 

concentrar-se-iam num pequeno grupo de critérios, formariam as suas opiniões sem informação 

insuficiente e poderiam incluir sentimentos motivacionais e pessoais (Lahdelma et al., 2000). O 

uso de metodologias de apoio à decisão é comum ao nível global na gestão, pois oferece uma 

aproximação estruturada e racional que pode integrar vários elementos chave e a presença de 

vários stakeholders e grupos de interesse. Cada um destes grupos tem a sua própria visão, 

objetivo e exigências podendo com esta metodologia serem conciliados (Mendoza & Martins, 

2006). 

Qualquer modelo de MCDA tem quatro propriedades que a tornam prática e apetecível na gestão: 

tem em conta diversos e múltiplos critérios; ajuda na estruturação do problema; providencia um 

modelo que poder servir como objeto de discussão; oferece um processo racional, justificável e 

explicativo do modelo de decisão. Através destas propriedades MCDA torna-se uma ferramenta 

apropriada na resolução de problemas complexos, tendo a capacidade de gerir diferentes dados 

quantitativos, qualitativos e informações subjetivas do decisor, e de criar um ambiente de 

colaboração no apoio à decisão (Mendoza & Martins, 2006). 

Os modelos de MCDA tentam ordenar uma lista de opções segundo a preferência do decisor final 

e são construídos principalmente através de três processos estruturação, avaliação, e criação de 

uma via de ação à decisão (Fig.4) (Bana e Costa et al., 1999): 

 Estruturação – Formulação do problema, identificação do decisor e dos outros 

stakeholders, identificação dos critérios de avaliação e das opções (aplicada esta técnica 

à gestão de risco, as opções são os diferentes riscos). 

 Avaliação – Avaliar a performance das diferentes opções para cada critério. Definir o peso 

de cada critério por parte do decisor. Agregar as avaliações de cada opção para cada 

critério através de um modelo que contenha uma fórmula de ranking. Efetuar a análise de 

sensibilidade do modelo criado. 

 Criação de uma Via para a Ação – Seleção da hipótese mais atrativa através da análise 

dos outputs obtidos, tendo em conta a análise de sensibilidade (Figueiredo & Oliveira, 

2009). 

 

 

Figura 4 - Diagrama MCDA (adaptado de Bana e Costa et al., 1999) 
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3.1.2.1 – Modelos de MCDA 

Em MCDA existem vários tipos de modelos, para o presente caso de estudo os modelos de 

medição de valor são os mais relevantes, pois estes modelos consistem na atribuição de valores 

numéricos às opções de decisão de forma a ser possível criar uma escala de preferência entre as 

opções. Essa valorização é feita inicialmente para cada critério e seguidamente são sintetizados 

de forma a resultar num valor agregado da opção para todos os critérios (Fig.5) (Cho, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Modelo de Valor (adaptado de Siskos & Spyridakos, 1999) 

A caracterização dos métodos de MCDA é feita com base no modelo utilizado na agregação e 

combinação de toda a informação obtida (Lahdelma, 2000). Através da revisão da literatura de 

métodos de MCDA utilizados na gestão ambiental foi construída a próxima tabela, que contém 

diferentes métodos de MCDA utilizados em várias áreas e estudos ambientais, e que requerem 

diversos tipos de informação. Algumas técnicas efetuam o ranking das diferentes opções, outras 

identificam uma opção ótima ou definem as opções aceitáveis das não aceitáveis (Kiker et al., 

2005).  

   

Modelo Estudos Descrição Vantagens Desvantagens 

MAUT/MAVT 

(Multiattribute 

Utility/Value 

Theory) 

Planeamento 

florestal, 

Finlândia 

(Kangas et al., 

2002). 

Planeamento de 

utilização de 

água, Canada 

(Gregory & 

Failing, 2002). 

É uma metodologia 

compensatória. 

Transforma os critérios 

em escalas numéricas 

combinando com as 

funções de valor de 

forma a obter um valor 

final para cada opção 

(Cho, 2003). 

O decisor tem 

perfeita noção se 

os seus 

julgamentos estão 

a ser consistentes 

ao longo do 

processo (Kiker et 

al., 2005). 

A transformação dos 

critérios para 

escalas numéricas, 

por vezes é 

complicada e 

complexa (Kiker et 

al., 2005). 

SMART (Simple 

Multi-Attribute 

Rating 

Technique) 

Gestão de um 

grande curso de 

água, Finlândia 

(Marttunen & 

Ha, 2008) 

É uma extensão do 

MAUT, que utiliza um 

modelo aditivo e linear, 

através de um ranking 

de pesos de critérios, de 

forma a superar a falta 

de juízos quantitativos 

por parte do decisor 

(Salminen et al., 1998) 

A incerteza nos 

juízes obtidos é 

tratada através de 

distribuições de 

probabilidades 

(Paracchini et al., 

2008). 

Utiliza uma 

aproximação linear, 

de forma a obter 

uma dimensão de 

todos os valores 

obtidos (Paracchini 

et al., 2008). 

Preferências 

do Decisor 

Decisão Sistema de 

Valorização 

Agregação das 

Preferências do 

Decisor no Critério 
Problema 
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Tabela 5 - Modelos de MCDA, estudos, descrição, vantagens e desvantagens 

Outros modelos utilizados na avaliação ambiental em geral são os modelos ELECTRE (Elimination 

Et Choix Traduisant la Realité) e os modelos PROMETHEE (Preference Ranking Organization 

Method for Enrichment of Evaluations), que são considerados métodos Outranking, não 

compensatórios, ou seja, modelos em que diferentes cursos de ação são comparados entre si, 

inicialmente em cada critério de forma a identificar a preferência de uma ação sobre outra, 

normalmente calculando um índice que qualifica cada alternativa em relação às outras. Após a 

agregação de todas as informações de preferência de todos os critérios, o modelo procura a 

seleção de uma ação preferível às outras, pelo que o seu estudo não é relevante para a 

problemática de avaliação ambiental (Cho, 2003). 

Em problemas de ordem ambiental o método de MCDA deve ser bem definido, fácil de entender, 

particularmente nos seus elementos centrais tal como a modelação dos seus critérios e os 

respetivos coeficientes de ponderação. A componente social do método deve considerar uma 

grande quantidade de stakeholders relevantes para a tomada de decisão e conseguir gerir uma 

grande quantidade de alternativas e critérios. O método tem de ter capacidade para lidar com 

AHP (Analytical 

Hierarchy 

Process) 

Monitorização 

de parques 

ambientais, 

E.U.A (Peterson 

et al., 1995). 

Gestão de 

ecossistemas 

florestais, E.U.A 

(Rauscher et al., 

2000) 

É uma metodologia 

compensatória, que 

utiliza um método de 

comparação quantitativa 

de pares de critérios. 

Cada critério deve ser 

comparado com todos 

os outros através de 

uma escala numérica, 

compilando uma matriz 

final (Kiker et al., 2005). 

Realização de 

julgamentos 

relativos em vez de 

julgamentos 

absolutos por parte 

do decisor (Kiker et 

al., 2005). 

Violação da 

preservação da 

ordem de 

preferências, com o 

método de derivação 

do vetor prioritário 

(Bana e Costa & 

Vansnick, 2008) 

DEA (Data 

Envelopment 

Analysis) 

Avaliação 

ambiental de 

instalações 

energéticas, 

E.U.A (Sueyoshi 

& Goto, 2012) 

Tem como objetivo 

medir a produtividade e 

a eficiência de 

performance através de 

modelos input ou 

output-oriented, onde se 

pretende diminuir input 

ou aumentar output 

respetivamente 

(Samoilenko, 2013). 

É flexível, podendo 

ser aplicado a 

várias 

circunstâncias e 

níveis de grandeza 

da amostra 

(Sueyoshi & Goto, 

2012). 

É baseado na 

capacidade do 

modelo em 

converter inputs em 

outputs 

(Samoilenko, 2013).  

GP (Goal 

Programming) 

Análise de 

políticas 

ambientais, 

Espanha 

(Cristóbal, 2012) 

Permite a diminuição 

dos desvios das várias 

alternativas aos 

objetivos e restrições 

estabelecidas 

anteriormente pelo 

decisor (Cristóbal, 2012) 

Pode incorporar 

novas restrições 

aplicáveis 

consoante o 

conhecimento 

sobre o problema. 

Os inputs são os 

objetivos. 

(Caballero et al., 

2006). 

Não existe uma 

base teórica para a 

escolha da função 

objetivo e a variante 

do modelo a utilizar 

tem um grande 

impacto na solução 

final (Caballero et 

al., 2006). 
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Gestão de 
Planeamento 

de Risco 

Identificação 
de Riscos 

Análise de 
Riscos 

Planeamento 
de Resposta 

Monitorização 
e Controlo de 

Risco 

informação incerta. Devido a limitações monetárias e temporais a informação necessária sobre as 

preferências dos decisores deve ser a mais reduzida possível (Lahdelma, 2000). 

O método utilizado deverá ser consistente e permitir uma fácil interação com o decisor, pois para 

muitos decisores será difícil a comparação de critérios relativos a problemas de ordem ambiental. 

Por exemplo será difícil ao decisor analisar o tradeoff entre um índice de gases estufa e um índice 

de empregabilidade (Lahdelma, 2000). Neste sentido será proposta uma nova metodologia a 

aplicar.   

3.2 – Avaliação de Riscos Ambientais 

A frequência da ocorrência de eventos extremos e não esperados aumentou consideravelmente 

ao longo dos anos, sendo necessário ter processos que permitam uma avaliação de riscos para se 

proceder à identificação de riscos que possam ameaçar a sustentabilidade ambiental (Figueiredo 

& Oliveira, 2009). A avaliação de riscos no ambiente pode ser uma ferramenta de ajuda no apoio 

de decisões ambientais, através do suporte da probabilidade e consequência de cada risco 

analisado (Suter, 2001). 

O REA apresenta diversos indicadores socioeconómicos e principalmente ambientais. Estes 

indicadores são produto de uma monitorização temporal do ambiente. A monitorização e avaliação 

de riscos no ambiente são duas atividades complementares, pois a monitorização permite 

distinguir as áreas onde uma avaliação de risco é necessária e fornece dados importantes para 

essa avaliação, como as principais perspetivas de evolução no ambiente (Hermann et al., 2007). 

A avaliação de riscos terá como objetivo suportar pré-decisões ambientais que têm diversas 

alternativas de diminuição de impacto e probabilidade a serem avaliadas e com consequentes 

diferentes níveis de risco para o ambiente (Slater & Jones, 1999). Esta avaliação inclui o processo 

de gestão de planeamento de risco, identificação, análise, resposta e monitorização e controlo de 

risco (Figura 6). Muitos destes processos são atualizados ao longo da sua formulação (P. M. 

Institute, 2004) 

 

 
 

Figura 6 - Processos realizados na Avaliação de Riscos (adaptado de P. M. Institute, 2004) 

Os diferentes processos necessários à avaliação de riscos têm como finalidade cumprir as 

seguintes atividades: 

 Gestão de Planeamento de Risco – Decidir como se vai dar a aproximação, 

planeamento e execução das atividades de avaliação de risco. 

 Identificação de Riscos – Determinar os possíveis riscos e documentar as suas 

principais características. 
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 Análise de Riscos – Priorizar os riscos para uma subsequente análise ou ação, e 

avaliar os riscos tendo em conta a sua probabilidade de ocorrência e o seu possível 

impacto. Analisar numericamente o efeito total nos objetivos e metas propostas, 

provocado pelos riscos identificados. 

 Planeamento de Resposta – Desenvolver opções e ações para obter oportunidades 

de redução de impacte ou probabilidade de cada risco.  

 Monitorização e Controlo de Risco – Investigar os riscos identificados, monitorizar 

riscos residuais, identificar novos riscos, executar as respostas aos riscos e avaliar a 

eficiência das respostas ao longo do tempo (P. M. Institute, 2004). 

Normalmente as organizações têm tempo e recursos limitados, assim qualquer esforço na 

avaliação e gestão de riscos necessita de ser custo-eficiente. Necessitando de métodos 

relativamente simples, fáceis de aprender e que exijam pouca informação (Ward, 1999). A 

literatura científica sobre métodos de avaliação de riscos ambientais é escassa, havendo apenas 

bastante pesquisa em monitorização de riscos ambientais. Assim optou-se por aprofundar a 

matéria relativa a um método conhecido e prático utilizado na gestão de risco por muitas 

organizações, que respeita as exigências referidas, as matrizes de risco (Cox, 2009). 

3.2.1 – Matrizes de Risco 

A matriz de risco é uma ferramenta clássica, semi quantitativa, usada em muitas organizações e 

diversas áreas, como base para decisões de gestão de risco (Ni et al., 2010; Wall, 2011). Foi 

desenvolvida pela primeira vez em 1995 pelo Electronic System Center, US Airforce para avaliar o 

risco no ciclo de vida de um projeto de compra, para facilitar o seu uso a MITRE Corporation 

desenvolveu um software de aplicação de matrizes de risco utilizando o Microsoft Excel (Garvey & 

Lansdowne, 2008). A construção de uma matriz de risco tem por base a definição de risco como a 

combinação do nível de consequência(s) de um determinado evento negativo com a sua 

probabilidade (podendo as probabilidades e consequências aparecer com várias denominações). 

Estas duas variáveis são assim as constituintes da matriz na sua forma de colunas e linhas (Ni et 

al., 2010; Wall, 2011). 

A interceção linha coluna resulta num índice de risco, isto é, se a probabilidade de um 

determinado evento negativo é p e o seu nível de consequência é c, então o índice de risco é r 

(Levine, 2012). Assim após a identificação de um risco ou portefólio de riscos, a matriz de risco 

através da possível consequência e probabilidade de cada risco, categoriza o risco segundo uma 

escala predeterminada, para ser criado um plano de gestão ou mitigação do mesmo (Garvey & 

Lansdowne, 2008).  

O nível de consequência, a probabilidade e o índice de risco do evento podem ser divididos e 

caracterizados em diferentes escalas, sendo decidido por um utilizador com experiência, pelo 

decisor ou outro stakeholder presente na avaliação, normalmente é atribuída uma cor a cada 
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índice de risco de modo a facilitar a leitura (Ni et al., 2010). Na matriz de risco original (5*5) 

apresentada por Ni, Huihui (Ni et al., 2010), a escala qualitativa associada ao índice de risco é: 

 Baixo risco – representado pela cor verde - B. 

 Médio risco – representado pela cor amarela - M. 

 Alto risco – representado pela cor vermelha - A. 

Assim os eventos com maior risco concentram-se no canto superior direito da matriz, enquanto os 

de baixo risco no canto inferior esquerdo (Tabela 6) (Levine, 2012). 

Tabela 6 - Matriz de Risco Original (adaptado de Ni et al., 2010) 

Na matriz original representada na Tabela 6 o nível de consequência é apresentado numa escala 

qualitativa (de negligente a nível crítico), enquanto a probabilidade é representada em intervalos 

quantitativos. Quanto maior o índice de risco mais importante é esse risco e mais atenção deve 

ser tomada (Ward, 1999). Se a escala de probabilidade fosse alterada para uma opção idêntica à 

utilizada para classificar o nível de consequência, não seria necessário qualquer input com 

características quantitativas (Ni et al., 2010).  

3.2.1.1 – Vantagens das Matrizes de Risco 

As matrizes de risco apresentam-se como um método simples, flexível, prático e intuitivo, tendo 

como principais vantagens: 

 Identificam a criticidade de um risco e assim a sua necessidade de recursos. 

 Facilitam a discussão acerca de requisitos, tecnologias e riscos. 

 Permite a vários tipos de stakeholders, mesmo sem grande experiência técnica na área, 

estarem envolvidos no projeto de avaliação de risco e no processo de mitigação inicial. 

 Adaptam-se a vários tipos de projetos (Garvey & Lansdowne, 2008). 

 Distinguem, hierarquizam e comparam qualitativamente reduzidos portefólios de riscos 

(Cox, 2008).  

 A sua construção é fácil, podendo mesmo ser usada quando dados quantitativos são 

escassos ou mesmo inexistentes.  

Apesar de todas as vantagens, não foi estudado rigorosamente como as matrizes de risco 

ajudaram e melhoraram efetivamente as tomadas de decisões em gestão de risco (Cox, 2008). 

Crítico M A A A A 

Sério M M M A A 

Moderado B M M M A 

Menor B B M M A 

Negligente B B B M M 

Consq./Prob. [0,0.1] ]0.1,0.4] ]0.4,0.6] ]0.6,0.9] ]0.9,1] 
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3.2.1.2 – Desvantagens das Matrizes de Risco 

É possível verificar as seguintes desvantagens e falhas numa matriz de risco: 

 Classificação não meticulosa do índice de risco, ou seja, diferentes eventos podem 

partilhar a mesma classificação de índice de risco (apenas existem três níveis 

qualitativos), este acontecimento é denominado risk tie, esta situação cria um impasse na 

comparação de diferentes riscos. 

 Mecanismo de avaliação baseado num processo lógico de implicação, o que torna esta 

ferramenta insuficiente em avaliações complexas de gestão de risco (Ni et al., 2010). 

 Inputs e Outputs são por vezes ambíguos, a classificação do nível de consequência não 

pode ser objetivo para um evento cujas consequências são incertas e a classificação 

qualitativa é subjetiva, podendo diferentes utilizadores classificar diferentemente o mesmo 

evento quanto à sua consequência e probabilidade qualitativamente, obtendo assim 

diferentes índices de risco para o mesmo evento (Cox, 2008). 

Por vezes é utilizado o risco quantitativo ou valor esperado (risco = consequência * probabilidade) 

como output de uma análise de risco, apesar de ter a desvantagem de ignorar as diferentes 

características entre as duas variáveis de input, procedendo-se à multiplicação das duas sem ter 

em conta o peso dado pelo stakeholder a cada variável (Cox, 2008). Assim se uma matriz de risco 

for construída utilizando uma escala para as duas variáveis de input entre 0 e 1, como por vezes é 

elaborada, (ver Tabela 7) existe a classificação qualitativa, com índices de risco superiores, de 

riscos que apresentam um valor esperado de risco inferior a outros.  

Por exemplo na Tabela 7, o par (0,1;0,65) é classificado qualitativamente como médio risco, M, 

enquanto o par (0,37;0,38) é classificado como baixo risco, B. Se procedermos ao cálculo do valor 

esperado, o primeiro par tem um valor de 0,065 (0,1*0,65) e o segundo cerca de 2 vezes superior, 

0,14 (0,37*0,38). Estes dois métodos, neste caso, apresentam resultados completamente 

contraditórios na comparação dos dois riscos (Cox, 2008).  

 

]0.5,1] M A 

[0,0.5] B M 

Consq./Prob. [0,0.5] ]0.5,1] 

Tabela 7 - Matriz de Risco Quantitativa 2*2 (adaptado da literatura de Cox, 2008) 

Cox, Jr. definiu três conceitos que tornam este método mais rigoroso na sua avaliação:  

 Weak consistency, uma matriz satisfaz este conceito quando tem uma escala de output 

com mais que um índice de risco e a interpretação quantitativa dos riscos de índice 

elevado é superior à dos riscos de índice baixo. Este conceito ao ser satisfeito permite ao 

utilizador afirmar que qualquer risco avaliado em alto índice de risco tem um valor 

esperado superior a um risco com baixo índice de risco. O conceito de weak consistency é 
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satisfeito se nenhuma célula vermelha da matriz partilhar um canto com uma célula verde, 

ou seja, se nenhuma célula classificada com índice de risco alto tocar numa célula com 

índice de risco baixo; e a matriz tem de ser avaliada em pelo menos dois índices 

(vermelho no parte superior direita da matriz e verde na parte inferior esquerda) e 

nenhuma célula vermelha, de alto risco pode ocorrer na coluna mais à esquerda ou na 

linha mais abaixo da matriz (Cox, 2008). 

 Betweenness, este conceito é satisfeito se todas as linhas imaginárias possíveis de 

desenhar, que tenham inclinação positiva e que partam de uma célula verde para uma 

vermelha passem pelo menos por uma célula intermédia que não seja verde ou vermelha. 

Assim, nenhum pequeno incremento no valor de consequência ou probabilidade vai tornar 

possível uma reclassificação de um risco de baixo índice de risco para alto sem passar por 

uma classificação de índice médio. Permite declarar que os riscos com índice médio de 

risco descrevam riscos que se encontrem entre riscos com índice alto e baixo 

respetivamente, para ser possível respeitar este conceito a matriz tem de ser constituída 

por três colunas e por três linhas ou mais (Cox, 2008).  

 Consistent Coloring, uma célula é classificada com alto índice de risco se conter pontos 

com risco quantitativo pelo menos tão altos como o das outras células com o mesmo 

índice. Uma célula é classificada com baixo índice de risco se conter pontos com risco 

quantitativo pelo menos tão baixos como o das outras células com o mesmo índice. Uma 

célula é classificada com médio índice de risco se conter pontos com risco quantitativo 

mais alto que algumas células classificadas com alto índice de risco e conter pontos com 

risco quantitativo mais baixo que algumas células classificadas com baixo índice de risco 

(Cox, 2008). 

Através destes conceitos, Louis Anthony Cox, Jr. construiu o seguinte teorema: uma matriz de 

risco que satisfaça os três conceitos de weak consistency, betweenness e consistente coloring tem 

todas as suas células da coluna mais à esquerda e da linha mais abaixo classificadas como baixo 

índice de risco. Todas as suas células da segunda coluna a contar da esquerda e todas as células 

da segunda linha a contar de baixo não são classificadas como alto índice de risco. A tabela 3 

apresenta um exemplo de uma matriz que respeita os três conceitos e o teorema analisados. 

]0.8,1] B B M A A 

]0.6,0.8] B B M M A 

]0.4,0.6] B B B M M 

]0.2,0.4] B B B B B 

[0,0.2] B B B B B 

Consq./Prob. [0,0.2[ [0.2,0.4[ [0.4,0.6[ [0.6,0.8[ [0.8,1] 

     
Tabela 8 - Matriz de Risco Quantitativa 5*5 (Cox, 2008) 
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Algumas das desvantagens apresentadas podem ser colmatadas com a utilização de métodos 

MCDA, quer na avaliação de risco em geral, quer apenas no cálculo do valor da probabilidade e 

consequência de cada risco. Uma vez que a avaliação de risco envolve múltiplos valores de input 

por parte de diferentes stakeholders com diferentes valores e objetivos, as metodologias MCDA 

podem sintetizar a informação presente nas matrizes e efetuar o ranking dos riscos através de 

outros métodos que incorporam múltiplas perspetivas por parte dos stakeholders (Linkov et al., 

2006). Em contraste com os outros métodos, em que as matrizes de risco são o seu produto final, 

na metodologia MCDA a matriz seria apenas um produto intermédio (Kiker et al., 2005). 

3.3 – Conclusão 

Ao serem analisadas as diferentes técnicas de apoio à decisão utilizadas na gestão ambiental, 

com maior foco no artigo da autoria de Herman et al (2007), verificámos que o uso de 

instrumentos de MCDA é adequado para se obter uma avaliação de desempenho consistente e 

adequada, quer individual quer agregando diferentes indicadores presentes no REA, tal como 

defendido no artigo Paracchini et al., (2008). Dos modelos existentes em MCDA foram analisados 

cinco tipos de modelos já utilizados em diferentes estudos de avaliação ambiental, tendo sido 

dada menor relevância a modelos Outranking que são não compensatórios e têm menor interesse 

para o contexto de avaliação ambiental no âmbito do REA.  

Os modelos encontrados não se ajustam completamente ao problema identificado, pois 

apresentam desvantagens que põem em causa uma avaliação consistente e prática das diferentes 

áreas ambientais. Os modelos de MAUT e as suas extensões não dispõem de um mecanismo 

prático que permita a transformação de critérios para escalas numéricas; os modelos de AHP 

violam a preservação da ordem de preferências com a utilização do método de derivação do vetor 

prioritário, tal como fundamentado no artigo de Bana e Costa & Vansnick, (2008); os modelos de 

DEA baseiam-se na mensuração de produtividade e eficiência através da conversão de inputs e 

outputs; e os modelos GP não permitem uma avaliação constante. Assim esta tese pretende 

desenvolver um modelo que colmate estas desvantagens. 

Quanto ao tema da avaliação de riscos ambientais, não existem muitos estudos e documentos na 

literatura científica, há uma maior concentração de informação relativamente à monitorização de 

riscos. Assim optou-se por estudar o método das matrizes de risco, que se apresenta simples e 

intuitivo, mas que também tem bastantes desvantagens como constatado no artigo escrito por 

Cox., (2008). Propõe-se um modelo que utilize a metodologia das matrizes de risco, mas que 

recorra aos resultados de um modelo multicritério, de forma a mitigar algumas das desvantagens 

existentes na utilização das matrizes de risco.  

No próximo capítulo é proposto um modelo para a avaliação do desempenho ambiental no âmbito 

do REA, acoplado a um modelo para avaliação de riscos ambientais. 
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4 – Proposta Metodológica 

Neste capítulo é proposto um modelo de avaliação ambiental, pertencente à área de MCDA, que 

se apresente prático e intuitivo, que recorra a juízos de valor simples do(s) decisor(es) 

ambiental(ais), que permita a inserção de inputs quantitativos e qualitativos, e que tenha um 

mecanismo fácil de criação de escalas de valor. O modelo de avaliação do desempenho ambiental 

tem por base um modelo hierárquico de valor. No processo de construção do modelo, sugere-se o 

uso de uma abordagem sociotécnica. Na componente técnica, o modelo de avaliação deve 

permitir uma avaliação de desempenho individual dentro de cada área ambiental, que 

posteriormente possa ser inserida numa avaliação global do meio ambiente. Na componente 

social, a construção do modelo deve integrar a participação e interação de especialistas das 

diferentes áreas ambientais. Apresenta-se igualmente uma metodologia para avaliação de riscos 

presentes nas diversas áreas ambientais, que podem pôr em causa o desempenho ambiental em 

vários áreas de preocupação ambiental.  

4.1 – Desenho Metodológico 

Na gestão ambiental é essencial obter informação consistente e ter instrumentos que apoiem e 

divulguem as políticas ambientais. Conforme referido anteriormente, o REA é um instrumento que 

apoia estas iniciativas, no entanto esta tese pretende potenciar a sua metodologia de apoio à 

avaliação de desempenho ambiental, através de um modelo que permita uma avaliação 

multicritério e uma estruturação e avaliação de riscos. Assim foi construído o seguinte desenho 

metodológico das diferentes etapas de construção dos modelos:  

 

Figura 7 - Etapas do Modelo de Avaliação Ambiental e Avaliação de Riscos 
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A primeira etapa, a análise do REA e do contexto de avaliação do desempenho ambiental foi 

efetuada no capítulo 2, mais concretamente nas seções 2.2 e 2.3 respetivamente. Assim, a 

presente proposta metodológica pretende desenvolver um modelo de apoio à monitorização e 

avaliação do ambiente e dos seus riscos, tendo como base a metodologia Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) recorrendo ao software 

que implementa esta metodologia, o M-MACBETH. Note-se que se usa como ponto de partida a 

informação presente no último REA publicado, o REA 2012, relativo aos dados obtidos no ano 

2011. 

4.2 – Modelo de Avaliação Multicritério 

A informação presente nos diferentes REA está organizada por capítulos. No REA 2012 foram 

estipulados oito, sendo eles: Enquadramento; Água; Alterações Climáticas; Ar; Resíduos; Solo e 

Biodiversidade; Ruído; Riscos.  

Através da análise dos diferentes capítulos do REA, considera-se adequado construir um modelo 

hierárquico de valor que permita a avaliação do desempenho ambiental dentro de cada área de 

preocupação ambiental constante no REA. Cada área de preocupação é avaliada através de um 

submodelo que considera a ponderação de cada um dos critérios que constituem cada área. 

Através da agregação da informação obtida pelos diversos submodelos é possível a avaliação 

global do meio ambiente. 

Assim, o modelo de avaliação multicritério é baseado na metodologia MACBETH, sendo esta 

metodologia apropriada para o desenvolvimento de um modelo de avaliação ambiental para o 

REA. A metodologia MACBETH utiliza juízos qualitativos de diferenças de atratividade entre os 

diferentes níveis de desempenho do descritor de cada critério, de forma a converter desempenho 

em valor, característica esta que diferencia a metodologia MACBETH de outros métodos MCDA 

(Bana e Costa et al., 2010). Para facilitar a comparação de diferenças de desempenho, a 

comparação é feita entre dois níveis de desempenho de cada vez, com o MACBETH a introduzir 

sete categorias qualitativas de diferença de atratividade: “nula”; “muito fraca”; “fraca”; “moderada”; 

“forte”; “muito forte”; “extrema” (Bana e Costa et al., 2010). 

Cada vez que é requerido um novo juízo qualitativo ao decisor, a consistência dos outros juízos 

tomados até ao momento são verificados e são dadas sugestões para resolver as possíveis 

inconsistências. Após esta ação o sistema de apoio à decisão M-MACBETH deriva as pontuações 

a serem atribuídas a cada desempenho através dos juízes consistentes fornecidos pelo decisor 

(Bana e Costa et al., 2012). 

O coeficiente de ponderação de cada critério também é construído a partir do MACBETH, através 

de juízos qualitativos de diferenças de atratividade entre estados do ambiente. Este procedimento 

de base está igualmente implementado no software M-MACBETH, que inclui funcionalidades para 
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ajudar na estruturação dos critérios, de análise de inconsistências e na análise da sensibilidade e 

robustez dos resultados do modelo (Bana e Costa et al., 2010). 

Nesta metodologia são identificados dois níveis de desempenho de referência, um nível descrito 

como “Neutro” e de pontuação zero (que se apresenta como um nível nem atrativo nem repulsivo 

para o decisor), e um nível descrito como “Bom” com pontuação 100 (nível atrativo). A formulação 

destes dois níveis tem como objetivo ancorar duas referências, facilitando os julgamentos do 

decisor. 

O MACBETH utiliza um modelo compensatório aditivo, tal como alguns modelos de MCDA 

explorados na secção 3.1.2.1 desta dissertação. A construção de um modelo hierárquico aditivo 

através da metodologia MACBETH só é possível devido à existência desta propriedade 

compensatória, podendo-se assim analisar cada área de preocupação inicialmente e integrar para 

se obter uma avaliação global (Bana e Costa & Oliveira, 2012). 

O modelo hierárquico aditivo adotado neste estudo é caracterizado pelas equações (1) e (2) 

(tendo uma estrutura semelhante ao modelo de Bana e Costa et al., 2012): 

(1)                            
                

                 
 

  

 
(2)                                     

 
        designa as áreas de preocupação; 

            designa o critério   da área  ; 

    designa genericamente o desempenho no critério   da área de preocupação  ; 

    designa a pontuação obtida na função de valor para    ; 

    designa o coeficiente de ponderação para o critério    e é sempre > 0; 

   designa o coeficiente de ponderação para a área  ; 

   designa a pontuação obtida pela área  ; 

                        designa a pontuação obtida pelo desempenho ambiental global; 

Para a obtenção de informação e julgamentos credíveis e fundamentados necessários para a 

construção do modelo, pretende-se a colaboração de especialistas nas diferentes áreas já 

referidas. Nomeadamente da participação de grupos de peritos para avaliar o estado do ambiente 

dentro de cada área de preocupação; e a participação de um grupo estratégico que permitirá a 

ponderação de diferentes áreas de preocupação, de forma a potenciar uma avaliação geral do 

estado do ambiente. Assim, a proposta metodológica de construção de um modelo para apoiar a 

avaliação do estado do ambiente assenta numa abordagem sociotécnica, uma vez que terá uma 
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componente técnica e social de igual importância (Bana e Costa et al., 2012). A componente social 

é centrada na interação entre um facilitador do processo de construção do modelo e um decisor ou 

grupo de decisores (no caso da metodologia proposta, grupos de peritos e membros de um grupo 

estratégico) O facilitador assume a função de moderar e conduzir reuniões individuais ou 

conferências de decisão de forma a estimular a discussão entre as partes interessadas e obter 

juízos qualitativos por parte dos decisores (Bana e Costa et al., 2012). O grupo estratégico e o 

grupo de peritos assume funções diferenciadas, e a título ilustrativo, recomenda-se: 

 Um grupo estratégico constituído por personalidades pertencentes aos quadros 

profissionais da APA, este grupo deve ter um domínio mais abrangente de toda a situação 

ambiental do país, e portanto das várias áreas de preocupação a serem estudadas neste 

trabalho. 

 Um grupo de peritos, especialistas em diversas áreas do ambiente, para participarem na 

estruturação do modelo e na modelação dentro de cada área de preocupação. Os 

intervenientes dentro de cada área de preocupação devem ser especialistas em temáticas 

da respetiva área.  

Assim, ao longo das diversas fases do processo de construção do modelo deve haver uma 

interação entre o facilitador e o grupo estratégico ou com os diferentes peritos consoante a fase 

em causa. A seguinte tabela apresenta os interlocutores que devem participar em cada fase do 

processo de construção do modelo multicritério, estas fases foram apresentadas na Figura 7.  

Fase do Processo Interlocutores Descrição 

Estruturação em 

Árvore de Valor 

Grupo 

Estratégico 

 

Peritos 

O grupo estratégico deve participar na construção global da árvore 

de valor; enquanto é perguntado a cada perito das seis áreas se 

estão presentes todas as dimensões relevantes para a avaliação de 

desempenho para cada área. 

Descritores de 

Desempenho 

Grupo 

Estratégico 

 

Peritos 

O grupo estratégico deve participar na discussão da construção da 

escala do descritor genérico; solicitando-se aos peritos que analisem 

cada descritor necessário a cada critério da sua área em causa.  

Funções de Valor Peritos 

Após a construção dos descritores para cada critério deverá ser 

pedido a cada perito que forneça os juízos qualitativos necessários à 

construção das matrizes de julgamento para cada critério da sua 

área de especialidade. 

Coeficientes de 

Ponderação 

Grupo 

Estratégico 

Para esta fase, os juízos qualitativos necessários deverão ser 

solicitados ao grupo estratégico, que possui uma visão mais geral do 

meio ambiente. 

Classificação de 

Desempenho 

Grupo 

Estratégico 

Tal como a fase anterior, o sistema de classificação de desempenho 

deverá ser discutido com o grupo estratégico. 

Tabela 9 – Fases do Processo de Construção do Modelo e papel dos interlocutores em cada 
fase 
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Estruturação do 
Problema 

Construção do 
Modelo de 
Avaliação 

Análise de 
Sensibilidade e 

Robustez, 
Recomendações 

Análise do 
Contexto da 

Decisão e Design 
do Processo de 

Intervenção 

Para serem consistentes, os juízos qualitativos licitados pelo decisor devem respeitar três 

condições, sendo d, y, z e w níveis de um descritor e   a pontuação obtida na função de valor 

construída (Bana et Costa et al., 2004): 

1)                                                 

2)                                                

3)                  se a diferença de atratividade entre dois níveis   e   for superior à 

diferença de atratividade entre outros dois níveis   e  , tem-se que                 

      . 

A junção destes processos técnicos com o processo social presente na metodologia MACBETH, 

permite obter numa primeira fase uma pontuação para cada nível de desempenho para cada 

critério, posteriormente classificar o desempenho em cada critério e ponderar o peso de cada 

critério para cada área, de forma a ser possível obter-se uma classificação para cada área de 

preocupação. Para isso será necessário criar um ficheiro do software para cada área e um final 

que possa ponderar o peso de cada área na avaliação global do desempenho ambiental, para 

avaliação global propõe-se utilizar os critérios que obtiveram maior peso nas respetivas áreas 

(Bana e Costa et al., 2012). 

As ferramentas de apoio à decisão devem ser práticas, user-friendly e teoricamente bem 

fundamentadas. Assim o M-MACBETH caminha nesse sentido, foi desenhado para ser utilizado 

por um facilitador ou analista de decisão nas diferentes etapas do modelo (Fig.8). Este é um 

processo sociotécnico que combina elementos tecnológicos da metodologia MACBETH (criação 

de um modelo multicritério) com aspetos sociais na conferência da decisão (envolvimento de 

perguntas ao decisor e a especialistas na área em questão) (Bana e Costa et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Diagrama das Fases do Processo MACBETH (Bana e Costa et al., 2012) 

M-MACBETH 
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Dimensões, Impactes, 
Objetivos, Atributos, 

Caracteristícas 

Família de Pontos de 
Vista Estruturada em 

Árvore de Valor 

Pontos de Vista 
Fundamentais/ Critérios 

A metodologia MACBETH tem sido utilizada em vários processos de avaliação semelhantes ao 

presente estudo. Em particular a nível ambiental foi utilizada na avaliação de opções de controlo 

de fluxo na ribeira do livramento em Setúbal (Bana e Costa et al., 2004). Foi também utilizada na 

construção de um modelo de avaliação de projetos na Bolívia que tivesse em conta critérios 

sociais e ambientais na sua avaliação, como impacte ambiental, respeito pelos direitos humanos e 

igualdade de género (Sanchez-Lopez et al., 2011), e na estruturação dos objetivos do Multi-Annual 

Plan de Pernambuco contribuindo também para a avaliação dos programas para alcançar esses 

objetivos (Bana e Costa et al., 2013). As próximas secções detalham as etapas de construção do 

modelo hierárquico de valor para apoiar o REA. 

4.2.1 – Estruturação em Árvore de Valor 

O método mais comum na estruturação de um problema consiste na definição das diferentes 

opções e posteriormente na análise das suas características, de forma a concluir-se quais são as 

características relevantes para o decisor (Bana e Costa et al., 2012). Estas características 

constituiriam então os critérios para a análise de decisão, sendo esta abordagem denominada de 

alternative-focused thinking. No entanto é adequado usar a abordagem value-focused thinking, 

que consiste na procura dos objetivos que o decisor quer ver atingidos, sendo depois criadas 

opções e critérios de forma a atingi-los, este será o método adotado no presente trabalho, uma 

vez que seria muito difícil definir primeiro os critérios e diversos PV sem se saber ao certo o que 

se pretende atingir com o modelo (Bana e Costa & Beinat, 2005). 

Assim, a primeira etapa na estruturação do modelo será esclarecer quais os objetivos e 

preocupações, denominados Pontos de Vista (PV) que a APA considera relevante no REA, de 

forma a identificar as áreas de preocupação e os critérios a serem analisados, denominados 

Pontos de Vista Fundamentais (PVF). Um PVF é um fim em si mesmo, refletindo um valor 

fundamental e obedecendo às seguintes propriedades: inteligível, consensual, isolável e 

operacional. Os PVF têm a denominação de critérios. Esta estruturação será sempre realizada 

com a ajuda do grupo estratégico pertencente à APA, podendo ser feita através de um 

questionário ou através de uma entrevista direta ao grupo (Bana e Costa, et al., 2011). 

Através da definição das áreas de interesse e dos PV será possível a criação da árvore de valor 

na metodologia MACBETH, a árvore de valor será construída pelo facilitador de decisão e os 

decisores, neste caso o grupo estratégico, que tem uma visão global do problema em causa, sem 

ajuda na sua estruturação de qualquer software (Reichert, 2012).  

 

 

 

Figura 9 – Estruturação da metodologia Multicritério (adaptado de Bana e Costa et al., 2011) 
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A árvore de valor pode ser construída por desagregação de PV, ou seja, é construída tendo em 

conta se os PV já escolhidos encerram mais componentes, este é método é denominado Top-

Down, ou pode ser construída tendo em conta se um determinado PV é uma componente de um 

outro mais geral, denominado Bottom-Up. Para testar se a árvore de valor está completa é 

averiguada, neste caso especificamente, se duas avaliações ambientais forem indiferentes em 

todos os PV identificados se há alguma razão para classificar globalmente uma melhor que outra, 

se esta situação ocorrer a árvore de valor não está completa (Bana e Costa et al., 2011). 

Sendo uma parte estruturante é importante que a construção da árvore de valor seja robusta, 

concisa e completa, pois será a base de todo o modelo, sendo aconselhado ao facilitador, partilhar 

a sua análise com o grupo estratégico com o objetivo de verificar o trabalho até a altura elaborado 

e entender se todos os PVF/critérios por si escolhidos, pelo grupo, são de fato relevantes ou não, 

ou se existe algum tipo de repetição de critérios que levará a situações de dupla contagem. A 

figura 10 representa um exemplo de uma árvore de valor construída no sofware M-MACBETH. Os 

PV assinalados a negrito são PVF, ou seja, o exemplo envolve dezassete nós critério (Bana e 

Costa, et al., 2011).  

 

Figura 10 – Exemplo de uma árvore de valor (Sanchez-Lopez et al., 2011) 

Outro fator a ter em atenção é a exigência de independência entre critérios. Isto é, por vezes o 

desempenho num critério influencia a avaliação que é dada decisor noutro critério. Se esta 

situação ocorrer, o modelo tem que ser reestruturado de forma a haver interdependência na 

preferência ao nível dos critérios (ou PFV) (Bana e Costa, et al., 2011). 
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4.2.2 – Descritores de Desempenho 

Após a criação da árvore de valor é necessária a construção de descritores de desempenho em 

cada critério/PVF, definido por um conjunto ordenado de níveis de desempenho. Os descritores 

podem ser quantitativos (numérico), qualitativos (expressões semânticas) ou pictórico 

(representações visuais); discretos (representado por um conjunto finito de níveis de desempenho) 

ou contínuos (representado por uma função contínua); diretos (facilmente relacionável com o 

PVF), indiretos ou proxy (fortemente relacionados com o PVF, ocorre normalmente por falta de 

informação) ou construídos (PVF complexo, que não pode ser descrito só por uma ideia, assim é 

elaborada uma lista de ideias, que formarão uma escala de características subjacentes ao PVF) 

(Bana e Costa et al., 2012).  

Os descritores são níveis de desempenho ou de impacto de cada critério ambiental que permitirão 

operacionalizar os critérios e avaliar a atratividade do desempenho em cada critério. Os níveis 

existentes em cada descritor devem tentar seguir uma metodologia consistente, ou seja, um 

descritor genérico, de forma a facilitar a comparação entre critérios. O processo da criação do 

descritor genérico deverá ser um trabalho conjunto entre o facilitador e o grupo estratégico e pode 

levar à revisão da árvore de valor e respetivo acrescento de critérios ou remoção.  

Sugere-se que o descritor a usar tenha uma estrutura genérica tendo em conta a informação que 

consta no REA 2012 (seguindo as recomendações em Bana e Costa & Beinat, 2005): explicita as 

metas para 2013; considera o valor corrente como o Status Quo (SQ) de 2011; tem em conta o 

pior desempenho para os últimos cinco anos; e considera as metas de desempenho para 2015 e 

2020.  

È muito provável que não seja possível aplicar este descritor genérico a todos os critérios, uma 

vez que poderão não estar explicitadas todas as metas para todos os critérios. Neste caso, o 

descritor genérico deverá permitir a sua adaptação para alguns critérios em que a obtenção de 

algumas metas apresente dificuldades. 

Ainda na estruturação devem ser identificados dois níveis de desempenho de referência como já 

referido: um nível “Neutro” e de pontuação zero, e um nível descrito como “Bom” com pontuação 

100. A formulação destes dois níveis tem como objetivo ancorar duas referências, facilitando os 

julgamentos do decisor na etapa seguinte, a construção de escalas de valor. Adicionalmente, a 

definição destas referências é essencial para uma adequada ponderação de critérios. A Tabela 10 

apresenta um exemplo de descritor qualitativo em que o nível neutro corresponde ao desempenho 

L3 (Base) e o nível bom a L5 (Target) (Bana e Costa et al., 2005). 
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Tabela 10 – Descritor qualitativo para o critério “Software” (Bana e Costa et al., 2012) 

No presente caso, numa primeira fase foi discutido aplicar o nível “Neutro” ao desempenho SQ e o 

nível “Bom” ao desempenho previsto pela meta estipulada para o ano 2013.  

Na escolha do descritor é preciso ter em conta que um descritor quantitativo é sempre preferível a 

um descritor qualitativo, um descritor contínuo é melhor que um discreto e se existir um descritor 

direto deve ser escolhido (Bana e Costa et al., 2011).  

4.2.3 – Funções de Valor 

Uma função de valor permite transformar desempenho em valor, assim, a construção de uma 

função de valor para cada critério, tornará possível constatar a diferença de atratividade dos 

diferentes níveis definidos em cada descritor. Esta escala fará a correspondência entre uma 

mudança de desempenho e o aumento ou diminuição de valor para essa alteração (Bana e Costa, 

2010).  

Existem várias técnicas para a obtenção destas funções de valor, técnicas numéricas e não-

numéricas. Das técnicas numéricas as mais importantes são: pontuação direta (Direct Rating), em 

que é colocada uma escala ao decisor, e este tem de indicar quantitativamente o valor de 

diferenças de atratividade para cada nível do descritor em questão; o método da bissecção 

(Bisection Techniques), em que são encontrados dois níveis no descritor que representam um 

desempenho atrativo e outra pouco atrativo, consistindo esta técnica na procura sucessiva de um 

nível intermédio de atratividade que esteja equidistante dos dois níveis extremos já encontrados, 

continuando este processo até ser obtida a função de valor (Bana e Costa, 2010).  

Quanto a técnicas não-numéricas, destaca-se a MACBETH, um método interativo com base em 

juízos qualitativos de forma a construir uma função de valor. O decisor formulará juízos de valor 

qualitativos das diferenças de atratividade entre níveis de desempenho dos descritores, dois de 

cada vez, sendo esses juízos de valor implementados numa matriz, denominada matriz de 

julgamentos (Bana e Costa, 2010).  



34 
 

 

Figura 11 – Exemplo de uma matriz de julgamentos para cálculo da pontuação de cada nível 
de desempenho para o PVF “Software” (Bana e Costa et al., 2012) 

Após o preenchimento desta matriz o software M-MACBETH verifica a consistência dos 

julgamentos e deriva uma escala e função de valor, ancorada nos níveis de desempenho que 

foram escolhidos como nível “Neutro”, 0 pontos e o nível “Bom”, 100 pontos, como já referido. A 

escala de valor pode ser corrigida e ajustada posteriormente pelo decisor sem comprometer os 

juízos já realizados (Carlos Bana e Costa, 2010). 

 

Figura 12 – Exemplo de uma escala e função de valor para o critério “Diagnostic” (Bana e 
Costa et al., 2012) 

Para a presente dissertação o método a ser escolhido para a criação de funções de valor é o 

método não-numérico, MACBETH. Este método ao ser não-numérico apresenta vantagens, pois 

facilita o trabalho do decisor ao serem realizados julgamentos qualitativos de diferença de 

atratividade, em vez de juízos quantitativos diretos ou sucessivos juízos quantitativos intermédios.   

4.2.4 – Coeficientes de Ponderação 

Os coeficientes de ponderação são fatores de escala, ou seja são os pesos atribuídos a cada 

critério. Representam o contributo de cada critério para a pontuação global, permitindo transformar 

cada unidade de valor parcial em unidades de valor global (Bana e Costa et al., 2011b).  
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Para a determinação dos coeficientes da ponderação é necessário ter em conta os níveis de 

desempenho de referência de cada critério. Os níveis de referência dos níveis de desempenho 

dos PVF serão essenciais para a obtenção dos coeficientes de ponderação. A não inclusão dos 

níveis de variação de desempenho dos PVF costuma ser o erro mais comum no cálculo dos 

coeficientes de ponderação (Bana e Costa et al., 2011b). 

Tal como na elaboração de funções de valor, para o cálculo dos coeficientes de ponderação 

podem ser utilizados métodos numéricos e não numéricos. Dos métodos numéricos são de 

destacar: Swing Weighting e Trade-off Procedure. O Swing Weithing envolve três etapas: a) 

ordenação dos coeficientes de ponderação dos PVF, através do julgamento do decisor sobre qual 

o PVF que privilegiaria passar em primeiro lugar do nível inferior de referência para o nível 

superior de referência; b) quantificação dos swings, determinando qual é a percentagem do 

incremento do nível inferior de referência para o nível superior de referência, num PVF 

relativamente ao mesmo incremento no PVF mais privilegiado pelo decisor, sendo este processo 

repetido sucessivamente até se obter uma percentagem para todos os PVF; c) normalização dos 

valores/percentagens obtidas para que a sua soma seja igual à unidade.  

O elemento chave por detrás do método Trade-off Procedure consiste na comparação de duas 

alternativas fictícias que difiram na avaliação em apenas dois PVF, ou seja, têm o mesmo 

desempenho no resto dos PVF. A escolha de uma das alternativas fictícias por parte do decisor irá 

permitir ao facilitador avaliar qual dos critérios tem maior coeficiente de ponderação. O PVF com 

maior peso normalmente serve como PVF de referência, assim para este método é necessário ser 

conhecida a função de valor do PVF que servirá de referência (Bana e Costa et al., 2011b).  

O trade-off consiste em ajustar o nível de impacto de uma das alternativas no PVF de referência 

de forma a se obter uma relação de indiferença entre as duas alternativas. Esta ação permitirá 

criar um sistema de equações, onde será possível quantificar os coeficientes de ponderação do 

modelo (Bana e Costa et al., 2011b). 

Dos métodos não numéricos, o método MACBETH, que será o utilizado, apresenta algumas 

vantagens relativamente às outras alternativas já estudadas. Assim a determinação dos pesos dos 

critérios, é realizada através de juízos qualitativos de diferença de atratividade entre 

desempenhos, comparando dois critérios de cada vez. Esses juízos posteriormente são colocados 

numa matriz de julgamentos. A figura 13 apresenta um exemplo de uma matriz de julgamentos, 

em que a diferença de atratividade entre o critério “Software”, “Hardware” e “Devices” é nula, ou 

seja é dada a mesma importância pelo decisor aos três critérios, logo vão obter o mesmo peso. O 

critério “Space” é o que se apresenta com menos peso para a ponderação final (Bana e Costa et 

al., 2011b).  
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Figura 13 – Exemplo de uma matriz de julgamentos para a ponderação de pesos de critérios 
(Bana e Costa et al., 2012) 

O processo de construção da matriz será idêntico ao anterior para a construção das funções de 

valor utilizando o método MACBETH, mas os juízos de valor deverão ser efetuados por um grupo 

estratégico para cada área de preocupação inicialmente, assim será necessário criar um novo 

ficheiro M-MACBETH para cada área. Será necessário o decisor comparar as diferenças de 

atratividade entre possíveis passagens de níveis de desempenho (swings) entre níveis de 

referência de cada critério de cada vez. Após a construção da matriz, o software M-MACBETH 

devolverá os coeficientes de ponderação normalizados, que poderão ser ajustados pelo decisor 

até não infringirem a consistência dos julgamentos dados. O desempenho ambiental global será 

determinado tendo em conta os critérios que obtiveram maior peso para a avaliação de cada área 

ambiental. (Bana e Costa et al., 2011b). 

Para o cálculo dos coeficientes de ponderação para cada área de preocupação também será 

utilizada a mesma metodologia mas a matriz de julgamentos será preenchida através da diferença 

de atratividade entre o swing de todos os critérios de cada área em relação ao swing de todos os 

critérios de outra área. 

4.2.5 – Classificação do Desempenho 

O modelo aditivo hierárquico calcula o valor global de baixo para cima, ao nível de cada critério até 

à avaliação global do meio ambiente, passando pela avaliação de cada área ambiental. A 

estrutura do modelo foi elaborada de forma a ser possível aplicar este tipo de processo. Assim é 

necessário aplicar um método de classificação de desempenho que possa ser aplicado a todos os 

critérios, áreas de preocupação e à avaliação do desempenho ambiental global, relacionável com 

o alcance de diferentes metas e desempenhos. 

Propõe-se para a classificação de desempenho de cada critério, área e desempenho global 

construir uma escala “semáforo”, de forma a associar, por exemplo, “vermelho” a estados que não 

estão dentro dos valores considerados admissíveis; “laranja”, a desempenhos que apresentam 

alguma melhoria mas longe de atingirem as metas propostas; “amarelo”, a estados que se já se 

aproximam dos desempenhos propostos nas metas; “verde”, a estados caracterizados por se 

encontrarem pelo menos nas metas estabelecidas. Esta escala será construída através das 

pontuações obtidas em cada critério, área e desempenho global.  
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4.3 - Estruturação e Avaliação de Riscos 

A identificação e estruturação de possíveis riscos para o ambiente será fundamentalmente 

elaborada com base na informação obtida por peritos em diferentes áreas pertencentes à APA e 

na informação sobre riscos existente nos diferentes REA publicados até hoje. 

O método a utilizar na avaliação de riscos terá como base as matrizes de risco, conforme descrito 

na seção 3.2.1 da revisão bibliográfica deste trabalho, em que o risco é definido por duas 

dimensões: impacto e probabilidade de ocorrência. No entanto, no que respeita ao impacto de 

riscos ambientais, sugere-se que a matriz de risco considere o valor do impacto de um risco no 

valor do ambiente, como definido na equação (2). Desta forma o impacto mede-se de forma 

contínua. 

No que respeita à estruturação de riscos, é necessário que os peritos identifiquem os riscos mais 

importantes dentro de cada área de preocupação. De acordo com uma análise de documentos da 

APA exemplos de riscos são: 

Risco Descrição 

Incêndios Florestais 
Tem-se contabilizado o número de ocorrências de incêndios florestais e área 

florestal ardida. Sendo comparada a área ardida ao longo dos anos e a causalidade 

dos incêndios (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012a) 

Suscetibilidade à 

Desertificação 

Desertificação é a ocorrência de degradação dos solos até à culminação de zonas 

secas, assim este risco tem sido avaliado através da razão entre a precipitação 

anual e a evapotranspiração potencial anual, para ser considerada zona seca a 

razão entre os dois fatores já referidos tem de situar entre 0,05 e 0,65 (Agência 

Portuguesa do Ambiente I.P., 2012b) . 

Riscos Associados a 

Produtos Químicos 

Este risco está associado ao transporte, fabrico e armazenamento de substâncias 

químicas que possam por em causa a saúde humana e ambiente. Muitas destas 

substâncias devem ser registadas segundo o regulamento Registo, Avaliação, 

Autorização e Restrição dos Produtos Químicos (REACH, na sigla inglesa) 

(Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2011). 

Risco Radiológico 

Esta opção energética não é utilizada em Portugal, mas é necessário ter em conta 

que este processo energético é utlizado em Espanha e França oque eu pode 

comportar riscos. As consequências podem ser ambientais, sociais, económicas 

(Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008). 

Riscos Sísmicos 
O risco sísmico em Portugal é uma ameaça muito imprevisível tendo maior 

probabilidades de ocorrer em determinados locais do país, tais como: Algarve, 

Lisboa e Vale do Tejo e nos Açores (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008). 

Organismos 

Geneticamente 

Modificados (OGM) 

Estes organismos por vezes apresentam consequências para a saúde humana e 

para o meio ambiente, quer através de ensaios experimentais de organismos, quer 

através do simples cultivo. Assim existe um risco associado aos OGM (Agência 

Portuguesa do Ambiente I.P., 2008). 

Tabela 11 – Tabela de Riscos Analisados nos diferentes REA publicados 
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Após a identificação dos riscos é necessário calcular a probabilidade de um risco, e o impacto 

desse risco no estado do ambiente, de acordo com o modelo de avaliação desenvolvido nesta 

tese.  

Com a avaliação do impacto de cada fator de risco, pretende-se determinar de que forma é que 

estes fatores de risco contribuem para a meta não ser atingida em cada critério, tendo como base 

a informação por parte de especialistas. Uma vez obtido, em termos de desempenho, o impacto 

de cada fator de risco nos diferentes critérios, são usadas as funções de valor anteriormente 

construídas, no sentido de converter desempenho em valor, obtendo-se assim o valor do impacto 

dos fatores de risco em cada critério.  

Posteriormente, com base nos pesos obtidos, é possível determinar o valor do impacto dos fatores 

de risco em termos globais. A utilização de um método MCDA para o cálculo dos impactos de 

cada risco é uma alternativa a ter em conta, uma vez que muitos destes riscos têm impacto em 

mais do que uma área de preocupação e em múltiplos critérios. 

No que diz respeito à avaliação da probabilidade de cada fator de risco, propõe-se o uso de um 

descritor em que os níveis de referência correspondem a um acontecimento certo (equivalente a 

1) e a um acontecimento impossível (equivalente a 0). Os níveis intermédios estarão associados, 

às probabilidades de ocorrência de cada fator de risco, que serão calculadas com a ajuda dos 

diversos peritos e dados históricos. Posteriormente será construída uma função de valor com base 

nos julgamentos emitidos pelos decisores entre os níveis referidos, obtendo-se assim uma escala 

de probabilidade que atribui a cada nível uma probabilidade.  

Com base em toda a informação, uma matriz de risco com o valor do impacto e a probabilidade de 

cada risco pode ser usada. As duas escalas de probabilidade e do valor do impacto são 

quantitativas e permitiram classificar e avaliar cada risco consoante o índice de risco e a respetiva 

cor obtida. A título ilustrativo, no exemplo de matriz seguinte foram respeitadas as regras descritas 

na revisão bibliográfica na sua construção e foram utilizadas duas escalas quantitativas, o índice 

de risco foi dividido em três categorias: B – Baixo, corresponde à cor verde; M – Médio, 

corresponde à cor amarela; A – Alto, corresponde à cor vermelha. 

São exemplificadas as classificações de quatro riscos diferentes na tabela 11, um deles é 

classificado como Baixo risco, dois como Médio e um classificado como Alto risco. Os riscos que 

se encontrarem na fronteira entre dois índices diferentes serão classificados como o índice mais 

alto, pois é preferível que seja tratado como um risco com classificação mais elevada, de forma a 

não ser negligenciada qualquer tipo de prevenção. 
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Tabela 12 – Exemplo da Avaliação de quatro Riscos numa Matriz de Risco 

4.4 – Avaliação do Desempenho Ambiental e de Riscos 

Após a construção do modelo multicritério e da matriz de risco pretende-se avaliar o desempenho 

ambiental e de riscos, poderão ser encontrados quais os critérios que mais influenciam a avaliação 

global do meio ambiente e quais os que no momento da avaliação têm pior ou melhor 

desempenho. Pretende-se elaborar um ranking dos riscos e verificar qual o que tem maior 

probabilidade ou consequência para o meio ambiente.  

É central nesta fase assegurar que o modelo é ajustado, como definido por Phillips, (Phillips & 

Bana e Costa, 2007) de forma a representar os pontos de vista dos stakeholders da APA e a ser 

efetivamente útil para a avaliação do estado do ambiente.  

Nesta fase é útil usar o M-MACBETH para efetuar uma análise de sensibilidade e robustez do 

modelo. A análise de sensibilidade proporciona uma análise das variações do resultado final do 

modelo ser forem alterados os coeficientes de ponderação e outros parâmetros do modelo, ou 

alterações nas preferências do decisor. No primeiro destes casos, a análise de sensibilidade 

permitiria analisar qual seria a diferença da avaliação de cada área e do desempenho global do 

ambiente, se houvesse uma alteração de um dos pesos dos critérios. A análise de robustez do 

modelo verifica o nível de certeza nas conclusões obtidas, uma vez que analisa que percentagem 

de incerteza nos julgamentos de cada critério é necessária para alterar a avaliação final (Bana e 

Costa et al., 2005).  

4.5 – Outputs Pretendidos 

Continuando a seguir o esquema da Figura 7, após a construção do modelo e das matrizes de 

risco será possível obter um modelo de avaliação ambiental e de risco. Esse modelo terá de ser 

adotado e aplicado ao longo dos anos para se obter todos os outputs pretendidos, que são 

descritos nas próximas seções. 



40 
 

4.5.1 – Avaliação Desagregada e Agregada do Desempenho Ambiental  

Pode ser realizada uma avaliação individual e desagregada de cada critério, sendo a informação 

agregada sucessivamente até ser possível avaliar cada área de preocupação e finalmente obter-

se uma avaliação global do ambiente. Assim será possível obter-se uma pontuação para o 

desempenho em cada critério, que permite a sua comparação, como é possível verificar no 

exemplo da figura 14 (a) o critério Qualidade das Águas Balneares tem pior desempenho que o 

critério Qualidade das Águas Superficiais. Também será possível efetuar a mesma análise para as 

diferentes áreas, como está representado na figura 14 (b). A classificação de desempenho 

utilizando uma escala “semáforo” simplifica a leitura e indica logo em que nível o desempenho em 

cada critério, área e avaliação global se encontra. 

                                    (a)                                                                                 (b) 

                     

Figura 14 – Avaliação do desempenho em diferentes Critérios (a) e em diferentes Áreas (b) 

4.5.2 – Análise da Evolução Temporal  

O modelo pode ser usado para comparar a evolução em diferentes anos, sendo possível a análise 

e comparação da evolução temporal do desempenho ambiental em cada critério, como na figura 

15 (a) e em cada área de preocupação, como na figura 15 (b). Numa última fase será possível 

efetuar a mesma análise para a avaliação global ambiental.  

                                     (a)                                                                             (b) 

                                                        

Figura 15 – Evolução temporal do Desempenho Ambiental num Critério (a) e numa Área (b) 
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4.5.3 – Análise e Avaliação dos Impactos de Riscos 

Pretendendo-se obter uma avaliação do impacte de riscos em cada critério, esta avaliação 

permitirá definir qual o grau de severidade de cada risco e que alteração pode provocar no 

desempenho de cada critério se o acontecimento em causa realmente acontecer. Este impacto 

deve ser medido como o desvio ao alcance de uma meta proposta para cada critério.  

 

Figura 16 – Impacte de um Risco no Desempenho Ambiental em um Critério 

4.6 – Gestão Ambiental 

Após se obter todos os outputs pretendidos, o decisor pode retirar as principais conclusões, quais 

são os principais critérios a melhorar e riscos a prevenir, com a redução do seu impacto ou 

probabilidade. Todo o processo de avaliação do desempenho ambiental e de risco permitirá uma 

melhor alocação de recursos e priorização de ações a tomar, e assim contribuir para uma melhor 

gestão ambiental.  

4.7 – Conclusão 

Com a construção destes modelos pretende-se potenciar o REA como ferramenta de avaliação de 

desempenho ambiental e instrumento de divulgação do estado do ambiente do país, através de 

um método de avaliação constante para cada critério (usando informação dos indicadores do 

REA), que também realize uma avaliação ao nível global do ambiente. Assim será facilitada a 

análise das possíveis sinergias de uma intervenção proposta para melhorar um determinado 

critério e qual será o seu impacte no meio ambiente em geral. 

O modelo de base para avaliação do estado do ambiente oferece uma classificação de 

desempenho útil e de fácil leitura, recorrendo a uma escala “semáforo”, o modelo multicritério 

ficará completo com a realização de uma avaliação de possíveis riscos, através do método de 

matriz de risco. Poderão ser usadas outras técnicas de MCDA para desenvolver as matrizes de 

risco, não estando este trabalho no âmbito desta tese. Uma avaliação de riscos permite identificar 

que riscos devem ser colmatados através da diminuição da sua consequência ou probabilidade. 

Será sempre necessário entrar em conta com o custo da intervenção, na seleção de intervenções 

quando o orçamento é limitado. No próximo capítulo pretende-se aplicar a metodologia proposta.  
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5 – Metodologia Aplicada 

Neste capítulo é descrito um caso de aplicação da metodologia proposta na construção de um 

modelo de avaliação do estado de ambiente na APA. Este caso pretende mostrar à APA as 

potencialidades da metodologia e os passos a seguir para a construção do modelo. Na construção 

deste modelo, a título ilustrativo, contou-se com a participação de um perito da APA, que 

participou em todas as etapas de estruturação e avaliação do modelo multicritério para avaliar o 

estado do ambiente e apoiar o REA. Por questões de tempo, não foi possível aplicar integralmente 

a metodologia proposta com um grupo de peritos e com um grupo estratégico – este trabalho será 

desenvolvido no futuro, no seguimento do trabalho desenvolvido nesta tese. É de realçar que o 

desenvolvimento desta tese coincidiu com um período em que a APA foi reorganizada, havendo 

mudanças de peritos em várias áreas. 

Este capítulo inicia-se com apresentação dos diversos intervenientes do processo. Seguidamente 

são descritas as etapas seguidas para estruturação e construção do modelo de desempenho 

ambiental: estruturação em árvore de valor; construção dos descritores; formulação das funções 

de valor; ponderação dos pesos dos critérios; classificação do desempenho.  

5.1 – Modelo de Avaliação Multicritério 

A estruturação e construção do modelo foram desenvolvidas com um técnico pertencente à APA, 

a título ilustrativo. Desta forma o modelo apresentado não reflete a visão da APA, mas ilustra 

como é que o modelo pode ser construído e apoiar a avaliação do estado do ambiente. 

As próximas seções descrevem as diferentes fases de construção do modelo para avaliação do 

estado do ambiente: estruturação e criação da árvore de valor, com explicitação dos respetivos PV 

e PVF; operacionalização dos PVF com a construção dos descritores de desempenho; 

preenchimento das matrizes de julgamento com juízos qualitativos para a elaboração das funções 

de valor de cada critério; preenchimento das matrizes de julgamento com juízos qualitativos, de 

forma a serem ponderados os pesos dos critérios com o intuito de se obter uma avaliação para 

cada área de preocupação e finalmente uma avaliação global do meio ambiente; classificação do 

desempenho com a construção de uma escala semáforo. 

5.1.1 – Estruturação em Árvore de Valor 

A fase inicial de estruturação da árvore de valor é de extrema importância pois foi a base para 

todo o modelo que foi construído. Tal como afirmado no capítulo 4 deste trabalho, a abordagem de 

estruturação adoptada foi o value-focused thinking: assim primeiro é discutido quais os objetivos 

que a APA pretende serem atingidos com este modelo de avaliação de desempenho ambiental, já 

explorados nas seções anteriores. 
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Para ser aplicado um modelo aditivo hierárquico como discutido no capítulo da metodologia a 

aplicar, foi necessário dividir o modelo de avaliação de desempenho do ambiente em submodelos 

que permitissem uma avaliação individual destes. Esta avaliação individual posteriormente foi 

agregada resultando na avaliação global desejada. 

Desta forma, a avaliação global do meio ambiente foi dividida em seis submodelos, que 

correspondem a seis áreas de preocupação, correspondendo a seis ficheiros M-MACBETH. As 

áreas de preocupação foram escolhidas pelo técnico de apoio, com base numa proposta do 

facilitador que teve em conta a divisão de capítulos existentes no REA 2012, os objetivos 

propostos para o modelo multicritério e a divisão já existente em áreas de trabalho da APA. Assim, 

chegou-se às seguintes áreas de preocupação: Qualidade da Água; Alterações Climáticas; 

Qualidade do Ar; Resíduos; Qualidade do Solo e da Biodiversidade; Ruído. A avaliação de cada 

submodelo correspondente a cada área de preocupação permitirá a avaliação global do meio 

ambiente. 

Esta separação foi igualmente discutida com diversas entidades interessadas na APA, sendo 

enfatizada a exclusão dos capítulos “Enquadramento” e “Risco” do REA 2012, dado que o primeiro 

destes capítulos é relativo a indicadores socioeconómicos que não entram para a avaliação do 

desempenho ambiental; e o segundo diz respeito a uma matéria que será tratada com um modelo 

próprio de avaliação e estruturação dos diferentes riscos, a partir do modelo multicritério de 

avaliação do desempenho ambiental. 

No processo de construção de áreas de preocupação foi discutido quais deveriam ser os PV a 

serem enquadrados em cada submodelo, sempre tendo como base os indicadores presentes no 

REA 2012, para que a informação a ser analisada fosse atual, abrangente e relevante para o 

futuro. Como orientação, os nomes dados aos PV devem ser intuitivos para um leitor comum, ou 

seja, o nome do PV deve tentar tornar percetível qual o objetivo do critério, se é maximizar ou 

minimizar, e deve ser explícito ao ponto de não ser feita confusão entre um critério e um descritor.  

Para a avaliação da Qualidade da Água foi decidido seguir os indicadores do REA para este 

capítulo, através de três PV: Qualidade da Água para Consumo Humano; Qualidade das Águas 

Balneares; Qualidade das Águas Superficiais. A agregação da avaliação destes três critérios irá 

permitir a avaliação da área de preocupação em causa, como o próprio nome do PVF indica, o 

objetivo é maximizar a qualidade de cada PV, de forma a obter-se uma maior Qualidade da Água. 

A área de preocupação Alterações Climáticas é constituída por três PV: Efeito Estufa; Estabilidade 

da Precipitação; Estabilidade da Temperatura do Ar à Superfície. Pretende-se minimizar o Efeito 

Estufa e aproximar à média normal os outros PV, com o intuito de diminuir as Alterações 

Climáticas. 

Para a Qualidade do Ar foram escolhidos oito PV: Acidificação e Eutrofização; SO2; NOx; NH3; 

Ozono Troposférico; NO x; COVNM; Partículas Inaláveis. O nível de Acidificação e Eutrofização é 

controlado pelo SO2, NOx e NH3 presente, enquanto o nível de Ozono Troposférico é avaliado pela 
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presença de NO x e COVNM. O objetivo é minimizar os PV, de forma a aumentar a Qualidade do 

Ar. 

A área Resíduos inclui quatro PV: Produção de Resíduos; Valorização Energética de Resíduos 

Urbanos; Valorização Orgânica de Resíduos Urbanos; Reciclagem de Resíduos Urbanos. 

Pretende-se minimizar a Produção de Resíduos e maximizar os outros PV, com o objetivo de 

melhorar a Qualidade de Resíduos. 

Para a área de preocupação Qualidade do Solo e da Biodiversidade foram definidos setes PV: 

Aquicultura; Nutrição das Culturas Agrícolas; Balanço Azoto; Balanço Fósforo; Biodiversidade 

Marinha; Produção Biológica; Crescimento Florestal. O Balanço de Nutrientes será avaliado pelo 

Balanço de Azoto e pelo Balanço de Fósforo nos solos. Pretende-se aumentar a Aquicultura, 

Crescimento Florestal, a Biodiversidade Marinha e a Produção Biológica, também é objetivo 

conseguir um balanceamento de nutrientes, através dum equilíbrio dos Balanços de Azoto e 

Fósforo. O Objetivo para a área de preocupação é aumentar a Qualidade do Solo e da 

Biodiversidade. 

Finalmente a área de preocupação Ruído tem apenas um PV: Ruído Ambiente. O objetivo é 

minimizar este PV, de forma a minimizar o número de cidadãos a sofrer com ruído ambiente. 

Através da formulação de todos estes PV foi possível criar a árvore de valor representada na 

figura 17. O próximo passo foi a escolha dos PV que seriam os PVF. Para isso foi discutido com o 

técnico da APA quais seriam os PV que seriam critérios em cada área. Os PVF são os PV que são 

operacionalizados através da construção de descritores e refletem um valor fundamental para a 

avaliação de cada submodelo, podendo ser analisado como eixos independentes de análise.  

Na figura 18 apresenta-se a árvore de valor construída no software M-MACBETH. Neste software 

os PFV são distinguidos pela cor vermelha dos PV comuns. A Qualidade do Ar foi considerado 

critério, porque é possível a sua avaliação tendo em conta o desempenho em cada PV sugerido 

para essa área através de um único descritor.  
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Figura 17 – Árvore de Valor de todos os PV 
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Figura 18 – Árvore de Valor M-MACBETH de todos os PV e a vermelho os PVF 



47 
 

 

A segunda etapa na construção do modelo multicritério consistiu na operacionalização dos PVF com 

a construção dos descritores. Tal como já referido no capítulo quatro, o descritor de um PVF será 

uma escala de níveis de desempenho ordenado de um determinado indicador relacionado com o 

PVF. De forma a facilitar o trabalho posterior de ponderação de pesos dos critérios, construiu-se uma 

escala genérica de níveis de desempenho para todos os descritores. A escala genérica foi proposta e 

discutida entre o facilitador de decisão e o técnico da APA, com base nos dados disponíveis no REA 

e no SNIAmb. Assim, decidiu-se que todos os descritores, sempre que possível deveriam ser 

formados por cinco níveis (Fig. 19 (a)): o pior desempenho dos últimos cinco anos; o desempenho 

Status Quo (SQ), que será sempre que possível, o valor de desempenho respetivo ao ano de 2011; o 

desempenho definido como meta para 2013; o valor de meta para 2015; a meta para 2020. 

(a)                                                   (b) 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Níveis de Desempenho Genéricos propostos para os Descritores (a) (b) 

Com uma simples análise dos dados disponíveis no REA 2012 é possível verificar, que não existem 

metas para 2020 para todos os critérios, e algumas vezes nem valores de meta para 2015. Portanto 

alguns PVF foram operacionalizados com descritores com apenas os primeiros quatro níveis figura 19 

(b). Após discussão com o técnico da APA, alguns valores dos níveis de desempenho dos descritores 

foram calculados pelo facilitador, através da análise da evolução histórica do desempenho de um 

determinado critério e subsequente extrapolação, sempre que o técnico da APA entendeu que tal era 

apropriado. As metas de desempenho para 2020 nunca foram calculadas por esta técnica, dado 

encapsularem grande incerteza (em alguns casos há então quatro níveis de desempenho para cada 

descritor) 

O valor de desempenho SQ, por vezes também não foi possível ser o do ano corrente, ou seja, o 

valor respetivo ao REA 2012 que analisa dados recolhidos em 2011. Assim o valor utlizado como SQ 

foi o último disponível. Esta situação é recorrente sempre que o descritor esteja relacionado com 

emissões de substâncias, uma vez que a análise de quantidade de emissões só é realizada de dois 

em dois anos, implicando o uso de dados de 2010, a representar o SQ. 

5.1.2 – Descritores de Desempenho 



48 
 

 

Após a criação da escala genérica para os níveis de desempenho de cada descritor foi discutido onde 

se situariam os pontos de ancoragem Neutro e Bom. Sendo que o nível de desempenho Neutro 

representaria um nível de desempenho minimamente satisfatório e o nível Bom um desempenho 

atrativo. O ponto “Neutro” foi situado no nível de desempenho SQ, um desempenho igual ao do ano 

2011. Ou seja, o novo desempenho a ser avaliado, situar-se-á no nível “Neutro” se o seu valor de 

desempenho se mantiver igual ao do último ano analisado (ano de 2011, se houver esse dado). O 

valor de desempenho a ser avaliado estará no nível “Bom” se estiver no valor meta estabelecido para 

o ano 2013. Uma vez que o modelo está construído para ser aplicado aos desempenhos ambientais 

dos anos 2012 e 2013, se o desempenho ambiental de um desses anos atingir todas as metas 

propostas para 2013 o desempenho ambiental global conseguirá obter um nível “Bom” em todos os 

critérios e áreas, ou seja, obterá 100 pontos. 

A escolha do descritor para cada critério foi realizada tendo em conta os principais objetivos e metas 

anuais descritas no REA 2012. Nessa escolha foi tida em consideração a necessidade de 

operacionalizar um critério/PVF de forma simples, concisa e relevante. 

Ponto de Vista 

Fundamental 
Descritor Descrição 

Qualidade da 

Água para 

Consumo 

Humano 

Percentagem de água para 

consumo humano que é 

considerada segura e de boa 

qualidade anualmente no país 

pela Entidade Reguladora de 

Serviços de Águas e Resíduos. 

Analisa a qualidade da água da torneira para 

consumo humano. O objetivo é maximizar a 

qualidade. 

Qualidade das 
Águas Balneares 

Percentagem anual do número de 

águas balneares costeiras e de 

transição que estejam no mínimo 

conforme com os valores 

imperativos aceitáveis na época 

balnear.  

Analisa a qualidade das águas balneares 

costeiras e de transição. Pretende-se maximizar 

a qualidade. 

Qualidade das 

Águas 

Superficiais 

Percentagem de água portuguesa 

Continental controlada com 

classificação de pelo menos “Boa” 

qualidade anualmente. 

Analisa a qualidade da água que não penetra no 

solo, acabando em rios, lagos ou ribeiros, ou 

água armazenada numa parede rochosa ou 

barragem. A sua classificação instituída pode ser 

“Muito má”; “Má”; “Razoável”; “Boa” ou 

“Excelente”. Pretende-se maximizar a qualidade. 

Efeito Estufa 

Megatoneladas de CO2 

equivalentes de gases estufa 

emitidos anualmente no país.  

Pretende avaliar a quantidade de Gases do 

Efeito Estufa (GEE) emitidos em Portugal, os 

principais GEE são o CO2, CH4 e N2O, o objetivo 

é minimizar as emissões. 

Estabilidade da 
Precipitação 

Desvio em mm de precipitação 

média anual portuguesa 

Continental à média normal 

nacional desde 1931. 

Precipitação Média em Portugal Continental, que 

será analisada em mm, tendo em conta a análise 

comparativa em relação à média da precipitação 

anual desde 1931, pretende-se minimizar a 

distância à média normal. 
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Estabilidade da 

Temperatura do 

Ar à Superfície  

Desvio em graus Celcius da 

temperatura média anual 

portuguesa Continental à média 

normal nacional desde 1931. 

Desvio em graus Celcius da temperatura média 

anual em relação à normal calculada desde 

1931, o objetivo é minimizar a distância à média 

normal. 

Qualidade do Ar 

Classe predominante do índice de 

qualidade do ar (IQAr) do ano em 

análise. 

O IQAr pode ser classificado como “Mau”; 

“Fraco”; “Médio”; “Bom” ou “Muito Bom”, 

Pretende-se aumentar o número de dias em que 

o índice de qualidade do ar tem uma 

classificação de índice de qualidade do ar de 

pelo menos “Bom”. O cálculo do IQAr já tem em 

consideração todos os PV deste critério. 

Produção de 

Resíduos 

Megatoneladas de resíduos 

urbanos produzidos em Portugal 

Continental anualmente. 

Controla a produção de resíduos urbanos em 

Portuga Continental, o objetivo é reduzir a 

produção. 

Valorização 

Energética de 

Resíduos 

Percentagem de resíduos urbanos 

produzidos em Portugal 

Continental que posteriormente 

são valorizados energeticamente.  

O objetivo é aumentar a percentagem de 

resíduos que são valorizados energeticamente, 

tal como a percentagem de resíduos valorizados 

organicamente e reciclados, de forma a diminuir 

a percentagem de resíduos que têm como 

destino final o aterro. 

Valorização 

Orgânica de 

Resíduos 

Percentagem de resíduos urbanos 

produzidos em Portugal 

Continental que posteriormente 

são valorizados organicamente. 

Pretende-se aumentar a percentagem de 

resíduos que são valorizados organicamente. 

Reciclagem 

Percentagem de resíduos urbanos 

produzidos em Portugal 

Continental que posteriormente 

são reciclados. 

Pretende-se aumentar a percentagem de 

resíduos que são reciclados. 

Aquicultura 

Toneladas de peixe e moluscos 

bivalves produzidos em 

aquicultura anualmente em 

Portugal. 

Produção de peixe e moluscos bivalves em 

viveiros, estruturas flutuantes ou tanques em 

regime semi-intensivo, intensivo e extensivo, em 

águas salobras e marinhas, pretende-se 

aumentar o volume de produção aquícola. 

Balanço do Azoto 
Milhares de toneladas de azoto 

em excesso no balanço. 

Balanço da quantidade de azoto no solo tendo 

em consideração a diferença entre a 

incorporação e a remoção de cada um destes 

elementos, pretende-se garantir uma nutrição 

adequada das culturas, corrigindo eventuais 

excessos ou carências. 

Balanço do 

Fósforo 

Milhares de toneladas de Fósforo 

em excesso no balanço. 

Balanço da quantidade de fósforo no solo tendo 

em consideração a diferença entre a 

incorporação e a remoção de cada um destes 

elementos, pretende-se garantir uma nutrição 

adequada das culturas, corrigindo eventuais 

excessos ou carências. 

Biodiversidade 

Marinha 

Percentagem de espécies sobre 

exploradas no oceano Atlântico e 

mares adjacentes. 

Existe a preocupação em promover a exploração 

marítima de uma forma sustentável e adequada, 

assim pretende-se diminuir a percentagem de 

espécies sobre exploradas. 
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Produção 

Biológica 

Hectares de área agrícola em 

Modo de Produção Biológico 

(MPB) anualmente em Portugal 

Continental. 

Pretende-se aumentar a área dedicada à 

exploração agrícola biológica, que é um tipo de 

agricultura sustentada maioritariamente sem 

recurso a produtos fitofarmacêuticos. 

Crescimento 

Florestal 

Hectares de área florestal em 

Portugal. 

No sentido de evitar a perda de área florestal em 

Portugal, pretende-se controlar e se possível 

aumentar a área florestal portuguesa. 

Ruído Ambiente 

Percentagem da população 

portuguesa que sofre devido a 

ruído ambiente. 

Pretende-se diminuir a percentagem de 

população sujeita a ruído ambiente. 

Tabela 13 – Tabela de Descritores dos PVF (adaptado da informação de Agência Portuguesa 
do Ambiente I.P., 2012a) 

Como já referido anteriormente, alguns dos valores de desempenho das escalas dos descritores 

foram calculados pelo facilitador através de dados históricos presentes principalmente nos REA e 

no SNIAmb para que todos os descritores se apresentassem o mais próximo do descritor genérico 

apresentado. Outra situação a ter em conta na construção das escalas de desempenho, é o 

aumento da imprecisão dos juízos prestados pelos decisor se o intervalo entre a diferença de 

desempenho entre dois níveis de um descritor for muito grande. 

 Qualidade da Água 

Para o cálculo da meta de 2015 para o critério Qualidade da Água para Consumo Humano 

recorreu-se à fórmula da reta de previsão linear da evolução da percentagem da água segura para 

consumo humano dos anos analisados e da meta imposta para o ano 2013 no REA. Foi utilizada 

este tipo de função, pois é a linha de previsão que mais se aproxima dos pontos de informação 

inseridos no gráfico, como é possível de verificar na figura 20. Para os critérios Qualidade das 

Águas Balneares e Qualidade das Águas Superficiais estão impostas metas para o ano 2015, 

sendo apenas necessário calcular o valor intermédio de meta para 2013, que foi também 

construído, para os dois casos, através da fórmula da reta de previsão linear da evolução destes 

dois critérios. De notar que o método utilizado neste caso, assim como nos restantes casos, 

nomeadamente o uso de linhas de previsão exponenciais e polinomiais. A adequabilidade destas 

funções foi discutida entre o facilitador e o técnico da APA. Os dados históricos para os três 

critérios da área Qualidade da Água foram retirados do SNIAmb (Agência Portuguesa do Ambiente 

I.P., 2012c). 
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Figura 20 – Gráfico e reta linear da evolução da % de Água Segura para Consumo Humano 

Com o cálculo destes níveis de desempenho foi possível construir os descritores para os três 

critérios. Como descrito acima, apenas não estão presentes as metas para 2020, devido à incerteza 

no cálculo desta meta através deste método e em dois dos três critérios a meta para 2015 é já de 

100% de qualidade. O nível SQ representa o nível “Neutro” e a meta 2013 o nível “Bom”. 

 
Água Segura para 
Consumo Humano 

Água Balneares 
Seguras 

Água Superficial com 
classificação ≥ Boa 

Meta 2015 99,8 % 100 % 100 % 

Meta 2013 99 % 99,75 % 76,05 % 

SQ – 2011 97,9 % 99,5 % 52,1 % 

Pior dos últimos 5 anos 96,4 % 94,6 % 23,5 % 

Tabela 14 – Tabela dos Níveis de Desempenho dos Descritores dos três critérios 

 Alterações Climáticas 

Para o critério Efeito Estufa a meta para o ano de 2020, estipulada pelo pacote Energia-Clima, 

aprovado pela União Europeia (EU) é reduzir em pelo menos 20% das emissões de GEE emitidas em 

1990, cerca de 60,1 Mt de CO2e. A meta para 2013 e 2015 foram calculadas através do método 

utilizado já nos anteriores critérios, tendo em conta os dados históricos presentes no SNIAmb 

(Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012c). O nível SQ representa o nível “Neutro” e a meta 2013 

o nível “Bom”. 

Meta 2020 48,1 Mt de CO2e 

Meta 2015 59,5 Mt de CO2e 

Meta 2013 64,1 Mt de CO2e 

SQ – 2010 70,6 Mt de CO2e 

Pior dos últimos 5 anos 78,1 Mt de CO2e 

Tabela 15 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor do critério Efeito Estufa 
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Para os critérios Estabilidade da Precipitação e Estabilidade da Temperatura do Ar à Superfície o 

descritor foi construído através do desvio à média normal do país desde 1931, presente no REA 

2012. Assim, não segue o padrão imposto pelo descritor genérico apresentado. 

Uma diferença nula em relação à média normal representa o nível de desempenho ótimo, uma vez 

que demonstra que existe estabilidade climática no país. Para o critério Estabilidade da 

Precipitação um valor positivo significa um excesso de pluviosidade em relação à média normal, 

enquanto um valor negativo representa um ano de maior seca. Um valor positivo no critério 

Estabilidade da Temperatura representa um ano mais quente, um desempenho negativo 

representa um ano mais frio que o normal. Os dados foram obtidos na plataforma do SNIAmb 

(Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012c) e foi escolhido o pior extremo positivo e negativo, 

i.e. para a precipitação o valor de desempenho do ano mais seco e o de maior pluviosidade, e 

para a temperatura o valor de desempenho do ano mais quente e frio de que há registo. O valor 

de desempenho SQ foi o do último ano e foi proposto inserir um valor de desempenho dos últimos 

cinco anos que melhor pudesse contrabalançar este último de forma a ser efetuada uma análise 

mais precisa e com menor intervalo entre os diferentes níveis de desempenho.  

 
Desvio à Média Normal de 

Precipitação Anual 
Desvio à Média Normal da 

Temperatura Anual 

Melhor Desempenho 0 mm 0 ºC 

SQ – 2011 -132,2 mm 0,73 ºC 

Desempenho Oposto ao SQ 180,443 mm -0,31 ºC 

Pior extremo negativo -379,6 mm -1,46 ºC 

Pior extremo positivo 627,1 mm 1,311 ºC 

Tabela 16 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor para os dois critérios 

 Qualidade do Ar 

O descritor para o critério Qualidade do Ar, que engloba na sua avaliação todos os PV que 

constituem este PVF na árvore de valor, é um descritor qualitativo e por isso não segue a estrutura 

do descritor genérico construído. O descritor para este critério é IQAr como já referido, assim 

pretende-se que o nível de desempenho deste critério se situe pelo menos no nível “Bom”, tal 

como referido na meta proposta pelo REA 2012 (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012b). 

Muito Bom 

Bom 

Médio 

Fraco 

Mau 

Tabela 17 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor do critério Qualidade do Ar 
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 Resíduos 

Para a construção dos níveis de desempenho do descritor do critério Produção de Resíduos foi 

necessário recorrer a metas estipuladas em percentagem em relação a um valor de referência de 

2011 (Ribeiro & Pinheiro., 2011), e apenas existe meta para 2016 e não para 2015 como proposto 

no descritor genérico. Após o tratamento dos dados foi possível construir o seguinte descritor. De 

notar que este critério é referente às toneladas produzidas de todos os tipos de reduzidos em 

Portugal e não só de resíduos urbanos, como são referentes os seguintes critérios. 

Meta 2020 23,04 Mt 

Meta 2016 25,06 Mt 

Meta 2013 27,36 Mt 

SQ – 2011 28,8 Mt 

Pior dos últimos 5 anos 30,3 Mt 

Tabela 18 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor do critério Produção de 
Resíduos 

Para a construção dos descritores para os três critérios relativos ao destino dos resíduos urbanos 

foi utilizado o processo já referido, que consiste na construção de retas de previsão através de 

dados históricos (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012c), neste caso também lineares. 

Através da equação destas retas é possível prever metas possíveis para os anos seguintes se o 

comportamento evolucional se mantiver linear como se tem mantido desde 2007. 

Seria no entanto preferível utilizar um processo de benchmarking, isto é consultar médias 

europeias com melhor desempenho ou de países mais desenvolvidos no tratamento de resíduos, 

mas devido à falta dessa informação nos respetivos critérios de valorização energética, orgânica e 

reciclagem, tal não foi possível. 

Contudo os resultados da previsão linear foram considerados satisfatórios e consistentes com a 

realidade do país e na aposta atual no tratamento de resíduos, principalmente em diminuir a 

percentagem de resíduos urbanos que têm como destino final o aterro e assim aumentar a 

percentagem de resíduos que são valorizados energeticamente, organicamente ou reciclados. Se 

as metas forem cumpridas, como estipuladas através da evolução histórica, em 2015 menos de 

metade dos resíduos urbanos terá como destino o aterro. 
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Figura 21 – Gráfico e dados da evolução da % de Resíduos Urbanos que têm como destino 
a Valorização Energética, Orgânica e a Reciclagem 

Através da previsão das metas foi possível construir os descritores para os três critérios, as metas 

de desempenho para o ano 2020 não foram calculadas devido ao grande intervalo temporal, o que 

torna o método utilizado impreciso. 

 Valorização Energética Valorização Orgânica Reciclagem 

Meta 2015 21,7 % 11 % 18 % 

Meta 2013 20,7 % 10 % 16 % 

SQ – 2011 20 % 9 % 14 % 

Pior dos últimos 5 anos 18 % 7 % 10 % 

Tabela 19 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor para os três critérios 

 Qualidade do Solo e da Biodiversidade 

Os descritores para os critérios Aquicultura e Produção Biológica foram construídos através de 

dados disponíveis no REA 2012 e SNIAmb (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012c), a meta 

para 2015 para os dois, foi calculada através do método da previsão linear.  

Para o critério Biodiversidade Marinha foi necessário recorrer ao mesmo método, mas com a 

utilização de uma função exponencial que se aproximasse ao máximo aos dados históricos já 

obtidos (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2012c). O descritor do critério Crescimento 

Florestal foi construído com o auxílio de uma função polinomial de grau dois, através de dados 

históricos obtidos na página de internet do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) 

(Comissão Europeia, 2013). Para estes quatro critérios não foi calculada uma meta para o ano 

2020 devido à incerteza nos resultados dos métodos utilizados na previsão.  

O critério Crescimento Florestal e o critério Ruído Ambiente têm descritores que não estão 

relacionados com os dados presentes no REA 2012, sendo estes dois critérios duas hipóteses de 

abordar futuras avaliações destes tópicos, que têm pouca informação presente nos diversos REA 

e por isso foi utilizada informação presente nos indicadores do Eurostat.  
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Figura 22 – Gráfico e dados da Evolução da % de Espécies sobre exploradas 

 

Figura 23 – Gráfico e dados da Evolução da Área Florestal 

Através destes métodos foi possível construir os seguintes descritores, para o critério 

Biodiversidade Marinha o nível SQ é referente ao ano 2011. 

 Aquicultura 
Biodiversidade 

Marinha 
Produção Biológica 

Crescimento 
Florestal (milhares) 

Meta 2015 14658 t 31,65 % 467050 ha 3631 há 

Meta 2013 12000 t 38,57 % 363760 ha 3627 há 

SQ – 2010/2011 8013 t 47 % 210981 ha 3611 há 

Pior dos últimos 5 
anos 

7449 t 69 % 157179 ha 3592 há 

Tabela 20 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor para os quatro critérios 

Para os critérios Balanço Azoto e Balanço Fósforo, que representam o Balanço de Nutrientes, não 

existem metas, tendo os respetivos descritores sido construídos de forma diferente ao descritor 

genérico. O objetivo para estes critérios é o balanço perfeito entre a incorporação dos nutrientes e 

a remoção pela própria observação das culturas, assim o desempenho ótimo é um balanço de 

zero toneladas para os dois nutrientes. 

Os descritores para estes critérios foram construídos tendo em conta o melhor desempenho 

possível zero toneladas; o melhor desempenho dos últimos cinco anos, que representa o nível de 
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desempenho “Bom”; o desempenho SQ, correspondente ao ano 2010; e o pior desempenho dos 

últimos cinco anos. Os dados foram obtidos no SNIAmb (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 

2012c). 

 Balanço Azoto (milhares) Balanço Fósforo (milhares) 

Desempenho Ótimo 0 t 0 t 

Melhor dos últimos cinco anos 40,35 5,92 

SQ – 2010 43,16 8,29 

Pior dos últimos cinco anos 64,02 23,96 

Tabela 21 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor para os dois critérios 

 Ruído 

O descritor do único critério pela qual esta área de preocupação é constituída foi construído 

através de dados presentes no Eurostat e por benchmarking, mais propriamente através da 

análise da média da EU correspondente a vinte e oito países. Assim as metas estipuladas para 

2013 e 2015 são respetivamente a média europeia de 2010 e 2011 da percentagem da população 

que sofre com a existência de ruído na sua área habitacional, dados também obtidos no Eurostat 

(Comissão Europeia, 2013). 

Meta 2015 19,7 % 

Meta 2013 20,5 % 

SQ – 2011 23,1 % 

Pior dos últimos 5 anos 27,5 % 

Tabela 22 – Tabela dos Níveis de Desempenho do Descritor do critério Ruído Ambiente 

5.1.3 – Funções de Valor 

Seguiu-se a etapa de construção das funções de valor para cada critério, de forma a converter 

desempenho em valor.  

Seguindo a metodologia MACBETH, para se obter a função de valor de um critério é necessário 

recorrer a juízos qualitativos para o preenchimento das matrizes de julgamento que indicam a 

diferença de atratividade entre os diferentes níveis de desempenho do critério. Com o técnico da 

APA, procedeu-se a um ensaio para a construção das funções de valor com o MACBETH. 

Para o preenchimento das matrizes de julgamento (Fig.24) são preparadas perguntas pelo 

facilitador sobre a diferença de atratividade entre os vários níveis de desempenho de cada critério, 

por exemplo: para o critério Qualidade da Água para Consumo Humano foram elaboradas 

perguntas sequenciais, de: qual é a diferença de atratividade de uma passagem do pior 

desempenho dos últimos cinco anos 96,4% de água segura para consumo humano para o 
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desempenho SQ que corresponde a 97,9% de água segura? A esta pergunta o técnico respondeu 

que a atratividade dessa passagem é “moderada”, o que foi inserido na matriz.  

Perguntas semelhantes e sequenciais foram aplicadas, em seguida o nível que corresponde ao 

pior desempenho dos últimos cinco anos é comparado com todos os outros níveis, através da 

formulação do mesmo tipo de perguntas, até completar a coluna da direita da matriz de 

julgamentos. Seguidamente foi necessário comparar, neste caso, o nível SQ com todos os níveis 

que tenham melhor desempenho, de forma a completar a segunda coluna a contar da direita. 

Finalmente apenas falta inserir a diferença de atratividade de uma passagem de desempenho que 

corresponde à meta de 2013 (99%) para o desempenho correspondente à meta de 2015 (99,8%), 

a qual foi considerada “forte”. 

De notar, mais uma vez, que todos os níveis de desempenho têm de ter um significado mais que 

numérico para o decisor, de forma a facilitar os juízos qualitativos prestados, ou seja, 99% neste 

caso, representa também o cumprimento da meta estipulada para o ano 2013. 

 

Figura 24 – Matriz de julgamentos do critério Qualidade da Água para Consumo Humano 

Após a construção das matrizes, foi possível com o apoio do software M-MACBETH obter-se a 

escala de valor que atribui uma pontuação a cada nível de desempenho, a qual já está 

representada na matriz de julgamento do lado direito da figura 24. Essa escala necessita de ser 

validada, podendo ser modificada pelo decisor, dentro dos intervalos permitidos pelo software, de 

forma a não tornar os julgamentos qualitativos inconsistentes com a escala quantitativa.  

De forma a facilitar o decisor a rever os juízos qualitativos prestados, o facilitador analisa a função 

de valor e elabora um protocolo de perguntas. Seguindo o exemplo do critério Qualidade da Água 

para Consumo Humano é possível verificar que a passagem com maior importância dada pelo 

decisor é a passagem do nível SQ para a meta 2013, pois é o segmento de reta com maior 

declive, e é exatamente esta a pergunta efetuada, se realmente a passagem do nível de 

desempenho SQ para o cumprimento da meta estipulada para 2013 tem muito maior valor do que 

a passagem do pior nível de desempenho dos últimos cinco anos para o nível SQ, que é o 

demonstrado pela função de valor da figura 25 (a). 
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Consoante a resposta do decisor a este tipo de perguntas, o facilitador vai ajustando a função de 

valor nos parâmetros permitidos. Após esta análise, se o decisor chega à conclusão que algum 

juízo qualitativo não é adequado, poderá modificar a matriz de julgamentos e analisar novamente 

a função de valor até o decisor estar satisfeito (no caso da APA, o técnico que participou na 

avaliação).  

As outras funções de valor dos critérios pertencentes à área de preocupação Qualidade da Água 

também apresentam uma função com declive positivo, ou seja, quanto maior o desempenho 

numérico maior a pontuação que esse desempenho obterá. Neste caso quanto maior a 

percentagem de água segura para consumo, balnear ou superficial, melhor pontuação o 

desempenho ambiental global de um determinado ano terá nestes critérios e na respetiva área de 

preocupação. 

Analisando as funções de valor da área Alterações Climáticas, verificamos que para o critério 

Efeito Estufa a função de valor tem declive negativo, isto é quanto maior for a redução de 

emissões de GEE, maior será a pontuação obtida (Fig. 25 (b)). 

     (a)            (b) 

        

Figura 25 – Funções de Valor do critério Qualidade da Água para Consumo Humano (a) e 
Efeito Estufa (b) 

Os critérios Estabilidade da Precipitação e Estabilidade da Temperatura do Ar à Superfície 

apresentam funções de valor um pouco diferentes das já apresentadas, sendo o desempenho 

ótimo um desvio de 0 mm de precipitação e 0 ºC às respetivas médias normais, tanto a desvios 

positivos como a negativos é atribuída uma pontuação menor, como é possível ler nas figuras 26. 

Quanto maior for o desvio em módulo à média normal destes critérios, menor será a pontuação 

atribuída ao desempenho ambiental. 
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                        (a)            (b) 

         

Figura 26 – Função de Valor do critério Estabilidade da Precipitação (a) e Estabilidade da 
Temperatura do Ar à Superfície (b) 

O critério Qualidade do Ar tem um descritor qualitativo, com a escala de valor a apresentar cinco 

pontuações, uma para cada nível de desempenho qualitativo que forma o descritor. As pontuações 

para cada desempenho foram obtidas após o preenchimento da matriz de julgamento deste 

critério e posteriormente ajustadas e discutidas com o técnico. 

A função de valor Produção de Resíduos apresenta declive negativo, uma vez que o objetivo da 

APA é diminuir a produção, os outros três critérios da área Resíduos têm funções de valor com 

declive positivo, pois os seus descritores são as percentagens de resíduos urbanos que têm como 

destino final a valorização energética, orgânica ou reciclagem, o que é benéfico para meio 

ambiente. 

Para a área de preocupação Qualidade do Solo e da Biodiversidade, os critérios Aquicultura, 

Produção Biológica e Crescimento Florestal apresentam funções de valor com declive positivo, 

enquanto o critério Biodiversidade Marinha tem uma função de valor de declive negativo, pois o 

seu descritor está elaborado conforme a percentagem de espécies marinhas sobre-exploradas, o 

que se pretende diminuir. Os critérios Balanço Azoto e Balanço Fósforo também têm funções de 

valor com declive negativo, porque se pretende diminuir o excesso destes componentes nos solos. 

Finalmente, para a área de preocupação Ruído pretende-se diminuir a percentagem de população 

que sofre devido ao ruído ambiente, assim a função de valor deste critério tem declive negativo, 

obtendo-se melhores pontuações para desempenhos com menores percentagens. 
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5.1.4 – Coeficientes de Ponderação 

Para a elaboração dos coeficientes de ponderação de cada critério, dentro de cada área de 

preocupação, foi necessário criar um novo ficheiro M-MACBETH, de forma a serem ponderados 

os critérios de cada área separadamente e ser feita uma análise de desempenho ambiental numa 

primeira fase, dentro de cada área de preocupação ambiental. Assim o processo do cálculo dos 

coeficientes de ponderação inicia-se com a ordenação dos critérios por ordem de importância dos 

swings para o desempenho global da sua área.  

Para ser efetuada essa ordenação foi pedido ao decisor para ordenar por ordem de atratividade a 

passagem (swing) do nível “Neutro” (i.e. desempenho SQ) para o nível “Bom” (desempenho 

estipulado na meta de 2013 de cada critério). Para a área Qualidade da Água foi considerado 

comoo swing mais atrativo o do critério Qualidade das Águas Superficiais, e posteriormente o do 

critério Qualidade da Água para Consumo Humano (Fig. 27). A atratividade de cada swing é 

colocada na coluna [tudo inf.] da matriz de julgamentos a preencher (Fig. 28). 

 

Figura 27 – Swings para os diversos critérios da área de preocupação Qualidade da Água 

Após a ordenação dos critérios, prossegue-se com o preenchimento da matriz de julgamento de 

cada área de preocupação através dos juízos qualitativos prestados pelo decisor. Para o 

preenchimento de cada matriz foi perguntado ao decisor a diferença de atratividade entre alterar o 

desempenho entre dois níveis de referência, i.e. swings. Por exemplo, para a área Qualidade da 

Água foi perguntado ao decisor qual a diferença de atratividade entre a passagem de “Neutro” 

para “Bom” no critério Qualidade das Águas Superficiais e no critério Qualidade da Água para 

Consumo Humano. Posteriormente foi feita a mesma análise comparando agora os critérios 

Qualidade das Águas Superficiais e Qualidade das Água Balneares, e finalmente comparando os 

critérios Qualidade da Água para Consumo Humano e Qualidade das Águas Balneares, 

completando-se o preenchimento da matriz, presente na figura 28. 
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Figura 28 – Matriz de Julgamentos para a área de Preocupação Qualidade da Água 

Após o preenchimento da matriz o software M-MACBETH propõe os coeficientes de ponderação 

de acordo com os juízos prestados. Estes coeficientes podem ser ajustados pelo decisor tal como 

as funções de valor, desde que o decisor não proponha coeficientes inconsistentes com os juízos 

prestados (Fig. 29). Neste caso será necessário analisar se a matriz de juízos deve ser alterada. 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Coeficientes de Ponderação dos Critérios pertencentes à área de Preocupação 
Qualidade da Água 

Este processo de construção de coeficientes de ponderação foi realizado para todas as áreas de 

preocupação presentes no modelo, sem ser para as áreas de Qualidade do Ar e Ruído, uma vez 

que estas apresentam somente um critério.  

Existe a possibilidade da diferença de atratividade entre o swing de dois critérios seja nula, 

inserindo este juízo na matriz, os dois critérios obterão o mesmo coeficiente de ponderação. Esta 

situação ocorreu na área Alterações Climáticas, em que foi considerada nula a diferença de 

atratividade entre o swing do critério Estabilidade da Precipitação e Estabilidade da Temperatura 

do Ar à Superfície pelo técnico pertencente à APA, o que é possível verificar na figura 30, ambos 

os critérios obtiveram um coeficiente de 23.48. 
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Figura 30 – Matriz de Julgamentos para a área de Alterações Climáticas 

Para a avaliação global do desempenho ambiental foram ponderados os coeficientes de cada 

área, comparando a diferença de atratividade de um swing de todos os critérios de uma área com 

um swing de todos os critérios de outra. Ilustrativamente para facilitar os juízos por parte do 

decisor foram utilizados esquematicamente swings de cada critério de cada área. Assim foi criado 

um novo ficheiro M-MACBETH com os seguintes critérios: Qualidade das Águas Superficiais; 

Efeito Estufa; Qualidade do Ar; Produção de Resíduos; Biodiversidade Marinha; Ruído Ambiente. 

 

Figura 31 – Swings para os diversos Critérios para cálculo dos Coeficientes de Ponderação 
para cada área de preocupação ambiental 

Para o preenchimento de cada matriz foi perguntado ao decisor a diferença de atratividade entre 

alterar o desempenho entre dois níveis de referência de todos os critérios de uma área em relação 

à mesma alteração em todos os critérios noutra área.O preenchimento da matriz permite ao 
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software devolver os coeficientes de ponderação de cada área de preocupação que podem ser 

ajustados pelo decisor.  

 

Figura 32 – Matriz de Julgamentos para o cálculo dos Coeficientes de Ponderação de cada 
área de preocupação ambiental 

Os coeficientes de ponderação de cada área são inseridos na fórmula de cálculo do modelo 

aditivo, uma vez que a pontuação obtida de cada área é calculada em cada ficheiro individual M-

MACBETH de cada uma das seis áreas de preocupação. O somatório de cada coeficiente de 

ponderação e a pontuação obtida de cada área devolve a pontuação e respetiva classificação do 

desempenho ambiental global em Portugal. 

5.1.5 – Classificação do Desempenho 

Como definido na metodologia a aplicar, foi proposto construir uma escala “semáforo” que facilita-

se a avaliação de cada critério, área de preocupação ambiental e finalmente a avaliação global do 

desempenho ambiental, neste caso do desempenho ambiental de 2013, para o qual o modelo foi 

estruturado. 

Assim foi discutido a escala a utilizar, chegando-se à conclusão que todos os critérios que 

obtivessem pontuações menor que zero são identificados com a cor vermelha, maior ou igual a 

zero e menor que cinquenta são identificadas a laranja, maior ou igual a cinquenta e menor que 

cem a amarelo e por último critérios que obtenham cem ou mais pontos são identificados a verde. 

Desta forma, para quase todos os critérios (excetuando os critérios Estabilidade da Precipitação e 

Estabilidade da Temperatura do Ar à Superfície, cujos descritores foram construídos de maneira 

diferente dos restantes), se um critério atingir a meta de desempenho proposta para o ano de 

2013 obterá pelo menos 100 pontos e assim será identificado a “verde”, se o seu desempenho 

estiver entre o desempenho SQ e a meta, será identificado a “laranja” ou “amarelo”, dependendo 

se está muito ou pouco próximo de ser atingida a meta proposta; e por último se o desempenho 

nesse critério nem for igual ao desempenho SQ será identificado a “vermelho”. A mesma escala é 

aplicada a cada área de preocupação ambiental e ao desempenho ambiental global. 
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                                      (a)                                                                               (b) 

                   

Figura 33 – Função de Valor do Critério Qualidade da Água para Consumo Humano (a) e a 
respetiva escala semáforo aplicada ao mesmo critério (b) 

Com a aplicação desta escala pretende-se superar um dos problemas revistos nos diferentes 

REA, em que não é fácil analisar em que situação cada critério e cada área se encontra, assim 

através da escala “semáforo”, verificamos que os critérios identificados no nível “vermelho” 

apresentam resultados piores aos do último ano analisado e por isso devem ser alvo de uma 

análise especial, enquanto os identificados a “laranja” e “amarelo” não atingiram as metas 

estabelecidas para o ano 2013 (é previsto que uma avaliação dos critérios e áreas referentes a um 

desempenho ambiental do ano de 2012, se situe nos níveis “amarelo” e “laranja”), os identificados 

a verde já cumprem pelo menos as metas previstas para 2013. 

Assim se todos os critérios de uma determinada área cumprirem a meta de 2013 essa área obterá 

cem pontos de classificação e identificação verde, se os mesmos critérios mantiverem o mesmo 

desempenho do ano anterior essa área obterá zero pontos e estará no nível laranja. 

Pretende-se com a construção desta classificação de desempenho facilitar a análise e 

comparação de desempenho entre os vários critérios e áreas de preocupação; e posteriormente 

precisar quais são os critérios e áreas que necessitam de maior preocupação. É também uma 

forma de classificação que permite uma avaliação simples e prática para o utilizador comum, que 

pode ser aplicada também ao desempenho global do país, ou seja, se o estado ambiental em 

2012 e 2013 se encontra no nível vermelho, laranja, amarelo ou verde. 
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5.2 – Conclusão 

Neste capítulo foi aplicada a metodologia prevista no capítulo anterior. Como já referido, existiram 

algumas condicionantes que não possibilitaram a aplicação do desenho metodológico com os 

peritos e com o grupo estratégico.  

No entanto, o desenvolvimento do modelo com um técnico da APA, permitiu ilustrar como se 

constrói o modelo.  

O modelo foi construído para ser possível a sua aplicação ao desempenho ambiental do ano 2012 

e 2013. A construção dos níveis de desempenho dos descritores teve como primeira meta a atingir 

o desempenho proposto para cada critério no ano 2013 no REA 2012, ou seja, não existem metas 

para 2012. No entanto, no momento de elaboração desta dissertação ainda não foram analisados 

e divulgados os dados referentes a 2013, desta forma, no próximo capítulo o modelo avalia o 

desempenho com os dados disponíveis referentes ao ano de 2012, que serão apresentados 

aquando a formulação do REA 2013. Fica assim uma base para que o modelo possa ser aplicado 

quando os dados referentes ao ano de 2013 com a participação de múltiplos stakeholders da APA, 

permitindo posteriormente a comparação evolutiva entre os dois desempenhos. 
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6 – Exemplo de Avaliação do Estado do Ambiente  

Neste capítulo o modelo multicritério construído no capítulo 5 será aplicado na avaliação de 

desempenho ambiental, a título ilustrativo e com dados do ano 2012. Os dados referentes ao ano 

2013 só estarão disponibilizados quando for elaborado o REA 2014, não sendo deste modo 

possível aplicar o modelo ao desempenho ambiental desse ano. 

Após a construção do modelo é necessário pesquisar e definir os desempenhos do ano 2012 para 

cada critério de forma a ser possível obter-se a respetiva pontuação em cada critério através das 

funções de valor construídas. Posteriormente em cada ficheiro M-MACBETH de cada área são 

calculadas as pontuações para cada área, tendo em conta os coeficientes de ponderação de cada 

área. Finalmente é tido em conta as pontuações das diversas áreas e os respetivos coeficientes 

de ponderação de cada área, obtendo-se a pontuação final para o desempenho ambiental para o 

ano 2012. 

 6.1 – Desempenho Ambiental de 2012 

Os dados referentes à área Qualidade da Água têm como fonte a Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (Entidade Reguladora dos Serviçoes de Águas e Resíduos, 2013), 

os dados para a Qualidade das Águas Superficiais foram extrapolados. 

Para a área Alterações Climáticas foi recolhida informação do Boletim Climatológico Anual de 

2012 (Instituto Português do mar e da atmosfera, 2012) e especificamente para o critério Efeito 

Estufa foi consultado o relatório anual português de gases de efeito estufa (Agência Portuguesa do 

Ambiente I.P., 2013a). 

O índice da Qualidade do Ar foi consultado nos estudos elaborados pela Universidade de Aveiro 

(Universidade de Aveiro, 2013). 

Todos os dados referentes à área de preocupação ambiental Resíduos foram extrapolados das 

previsões realizadas no Projeto de Plano Nacional de Gestão de resíduos (Ribeiro & Pinheiro., 

2011). 

Os valores inseridos para os desempenhos dos critérios Balanço Azoto, Balanço Fósforo e 

Crescimento Florestal são desempenhos SQ, uma vez que não existem previsões nem 

extrapolações consistentes. Os valores para o critério Aquicultura foram conseguidos no 

documento Estatísticas da Pesca (Intituto Nacional de Estatística, 2013), enquanto os dados 

referentes à Biodiversidade Marinha foram extrapolados de uma ficha informativa europeia 

(Comissão Europeia, 2013) e a Produção Biológica de um estudo português (Batista & Batista, 

2011). 
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Finalmente os valores de desempenho para o critério Ruído Ambiente foram extrapolados tendo 

em consideração a evolução deste critério em dez países europeus, sendo estes dados 

consultados no Eurostat (Comissão Europeia, 2013). 

Todos os dados inseridos são referentes ao ano de 2012, excetuando os valores de desempenho 

dos critérios Efeito Estufa, Aquicultura e Produção Biológica, cujos desempenho SQ pertenciam a 

desempenhos registados no ano de 2011. 

Assim são construídas todas as tabelas de “performances” para todas as áreas de preocupação 

do desempenho ambiental de 2012: 

 

 

 

 

Figura 34 – Tabelas de “performances” de todos os Critérios para cada área de 
preocupação para o desempenho de 2012 

Após a definição e a inserção dos dados relativos aos desempenhos dos critérios em cada ficheiro 

individual M-MACBETH de cada área, é devolvido pelo software a pontuação obtida por cada 

critério e por cada área de preocupação (Fig.35). Como é possível ler na figura 35 o critério 

Qualidade da Água para Consumo Humano, abreviado na figura para Humana obteve uma 

pontuação de 27.27 e a área Qualidade da Água, à qual o critério referido pertence, obteve uma 

pontuação de 56,03.  
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Figura 35 – Tabelas de pontuações de todos os Critérios e de todas as áreas de 
preocupação para desempenho de 2012 

Finalmente para ser possível obter-se a pontuação final do desempenho global do meio ambiente 

no ano 2012 é necessário utilizar os coeficientes de ponderação calculados (Fig. 32) para cada 

área de preocupação e as pontuações obtidas por cada área nas tabelas de pontuações. 

 
Qualidade 
da Água 

Alterações 
Climáticas 

Qualidade 
do Ar 

Resíduos 
Qualidade do Solo e 
da Biodiversidade 

Ruído 

Pontuação 56,03 30,72 100 2,30 35,46 23,85 

Coeficiente 0,2163 0,2325 0,2586 0,1125 0,1463 0,0338 

Tabela 23 – Pontuações e Coeficientes para a Avaliação Global do meio ambiente 2012 

Utilizando a fórmula do modelo aditivo hierárquico anteriormente apresentado na secção 4.2, 

concluímos que a pontuação para desempenho global do meio ambiente em Portugal no ano 2012 

foi de 51,37 pontos. Utilizando a classificação de desempenho estruturada, o desempenho 

ambiental do ano 2012 encontra-se no nível “amarelo”, ou seja no geral encontra-se no bom 

caminho do cumprimento das metas propostas para o ano 2013, muito devido ao grande peso da 

área Qualidade do Ar na qual o desempenho em 2012 manteve as expetativas. 

A área com menor pontuação foi a área Resíduos que se encontra no nível laranja, mas perto do 

vermelho. De salientar assim que nenhuma área está no nível vermelho, estando quatro no nível 

“laranja” e uma no nível “amarelo” e outra no “verde”, como é possível de ler na tabela 23. O 

critério com pior pontuação foi Estabilidade da Precipitação com -61,14 pontos, enquanto a 
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Estabilidade da Temperatura do Ar à Superfície obteve a maior pontuação 171,11. No total 

encontram-se três critérios no nível “vermelho”, dez no nível “amarelo”, dois no “laranja” e três no 

nível “verde”. 

Seguindo a metodologia proposta no capítulo 4, são ilustrados os seguintes outputs pretendidos. 

Através da aplicação do modelo e da classificação de desempenho é possível analisar o 

desempenho de cada critério e aplicar uma escala semáforo que torna esta avaliação prática e útil, 

permitindo também a comparação entre vários critérios. Na figura 36 (a), o desempenho em 2012 

para critério Qualidade da Água para Consumo Humano situa-se na zona “laranja” com 27,27 

pontos, existe assim uma melhoria em relação ao ano SQ, neste caso 2011, mas o desempenho 

ainda está distante da meta imposta para o ano de 2013. É também possível através deste modelo 

proceder à comparação entre critérios e os seus desempenhos no ano em análise. O critério 

Qualidade das Águas Balneares já cumpre a meta proposta para 2013 (Fig. 36 (b)). 

(a)                                                                       (b) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Classificação de Desempenho para o Critério Qualidade da Água para Consumo 
Humano (a) e Qualidade das Águas Balneares (b) para o desempenho de 2012 

A aplicação da classificação de desempenho a cada termómetro global de cada área, permite 

obter-se outro output pretendido, resultando na possibilidade de analisar cada área de 

preocupação individualmente, de uma forma prática e útil e mais uma vez permite a comparação 

de desempenho entres as diversas áreas, na figura 36, é possível verificar que a área Qualidade 

da Água se encontra no nível “amarelo” com 56,03 pontos, indicando possivelmente que todos os 

critérios pertencentes a esta área no ano 2012 estão a meio caminho dos objetivos propostos para 

2013, mas o modelo construído tem uma característica compensatória e se for analisada 

pormenorizada a tabela de pontuações para esta área, verifica-se que o critério Qualidade das 

Águas Balneares cujo desempenho em 2012 é muito positivo compensa o pior desempenho 
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verificado no critério Qualidade da Água para Consumo Humano. A área Alterações Climáticas 

apresenta um desempenho inferior no ano 2012 em relação à última área analisada. 

 
Figura 37 – Classificação de Desempenho para as áreas Qualidade da Água e Alterações 

Climáticas para o desempenho de 2012 

A mesma classificação de desempenho pode ser aplicada ao desempenho global ambiental de 

2012, que se situa no nível amarelo. Os outros outputs pretendidos, nomeadamente a comparação 

temporal entre critérios e áreas, e a esquematização dos impactes dos riscos nos desempenhos 

dos respetivos critérios, não foram concebidos, uma vez que não existem dados referentes ao 

desempenho ambiental de 2013 que permita a comparação evolutiva entre critérios e áreas. O 

modelo de estruturação e avaliação de risco não foi construído, impossibilitando a concretização 

do último output pretendido. 

6.2 – Conclusão 

Este capítulo consistiu na aplicação do modelo multicritério construído ao problema real, neste 

caso à avaliação do desempenho ambiental de 2012. Esta aplicação acaba por ser um exemplo 

ilustrativo das possibilidades e outputs que podem ser retirados na aplicação deste modelo, pois 

não estão disponíveis todos os dados de 2012 requeridos pelo modelo. Assim foram utilizados 

dados já disponíveis em diversas fontes, como também previsões, extrapolações e em três casos 

particulares foram inseridos os desempenhos SQ para esses critérios devido à inexistência de 

informação. 

A aplicação do modelo prova que foi construída uma ferramenta que pode tornar a avaliação 

ambiental consistente, constante e prática, mesmo que passível de diversos melhoramentos. 
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Após a aplicação ilustrativa do modelo, obteve-se a pontuação para o desempenho em cada 

critério e cada área. Assim três critérios obtiveram pontuações inferiores a zero pontos, situando-

se no nível “vermelho”, mas nenhuma área se encontra nesta situação, devido à característica 

compensatória do modelo. 

Utilizando a fórmula do modelo aditivo hierárquico foi possível através dos coeficientes de 

ponderação de cada área, calculados no capítulo 5, e as pontuações obtidas através da aplicação 

do modelo obter-se uma classificação geral para o desempenho global ambiental do ano 2012. 

O desempenho global de 2012 obteve 51,37 pontos, aplicando- se a classificação de desempenho 

construída, este desempenho global encontra-se na zona “amarela”, esta situação deve-se muito à 

compensação do critério e área de preocupação Qualidade do Ar que obteve o desempenho 

esperado e que apresenta o maior coeficiente de ponderação para a avaliação global final. 

No próximo capítulo são discutidas as principais potencialidades e limitações do modelo 

construído, tal como as passíveis melhorias a efetuar se for do interesse da APA melhorar e 

promover esta ferramenta de avaliação ambiental. Também são apresentadas as principais 

dificuldades encontradas em cada etapa da construção deste modelo. 
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7 – Discussão e Conclusões 

Este capítulo discute aspetos metodológicos e a aplicação do modelo proposto nesta tese. São 

apresentadas as potencialidades, limitações e possíveis melhorias ao modelo construído, assim 

como aspetos importantes que deverão ser tidos em conta numa aplicação integral do modelo na 

APA. Também são apresentadas as conclusões finais da dissertação. 

A metodologia proposta apresentou-se adequada e relativamente fácil de aplicar na APA. Tal 

como sustentado no capítulo 3, um modelo da área MCDA permite uma variedade de possíveis 

análises que podem facilmente ser aplicadas como ferramentas de avaliação ambiental.  

A construção e desenho da proposta metodológica revelam que é necessário tempo e colaboração 

de muitos parceiros da APA para que a metodologia seja efetivamente aplicada. Deste modo, é de 

salientar que não houve tempo para desenvolver o módulo de estruturação e avaliação de riscos, 

sendo recomendável que este trabalho seja desenvolvido em trabalho futuro, dada a importância 

de usar metodologias com boa fundamentação teórica na avaliação do impacte de riscos 

ambientais. 

As restantes etapas propostas na metodologia foram aplicadas com um perito da APA, a título 

ilustrativo, sem envolverem a participação de todos os decisores pretendidos, pois a curta agenda 

para a realização da dissertação, a restruturação da APA e a ocupação dos recursos humanos da 

APA não proporcionaram as condições de tempo e de disponibilidade de recursos humanos para 

que a metodologia fosse integralmente aplicada. De notar que o perito da APA que participou 

neste modelo não representou o interesse da APA, mas sim a sua visão pessoal. 

Na aplicação da metodologia proposta, foram sentidas algumas dificuldades. Especificamente a 

falta de dados disponíveis. Sempre que possível utilizaram-se os dados disponibilizados no REA 

2012. Em dois casos foram sugeridos critérios, Crescimento Florestal e Ruído Ambiente, cujos 

dados foram retirados das estatísticas do Eurostat, como já referido.  

Para muitos critérios não estavam explicitadas metas para 2015 e praticamente nenhuma para 

2020, o que implicou adaptações ao descritor genérico proposto. Adotaram-se desta forma 

procedimentos de previsão com base em informação histórica. Não foi considerado adequado 

utilizar tal procedimento para 2020. 

Para uma construção mais correta dos descritores seria importante serem apresentadas pela APA 

metas de dois em dois anos em cada REA para cada critério, de forma sistemática, desta forma a 

aplicabilidade do modelo ao desempenho de 2012 apresenta algumas limitações, dado alguns dos 

dados serem previsões ou extrapolações Para evitar esta situação, recomenda-se que a APA use 

uma metodologia para construção dos indicadores do REA mais sistemática e semelhante para 

todos os critérios ambientais. 
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Após as limitações e dificuldades explicitadas, o modelo multicritério apresentado apresenta 

grande potencialidade e aplicabilidade ao problema real. Nomeadamente tem uma estrutura clara 

e o seu uso permite uma avaliação uniforme de todos os critérios individualmente, e 

agregadamente, ao longo do tempo. Esta avaliação uniforme tem como objetivo também a 

comparação entre os vários critérios, de forma a facilitar a alocação de recursos na tentativa de 

melhorar os critérios que apresentem pior avaliação. O modelo permite também uma avaliação 

mais agregada, através da avaliação de cada área de preocupação, o que também era inexistente 

até á data, tal como uma avaliação global do desempenho ambiental para um determinado ano em 

estudo. 

A construção de uma escala “semáforo” como método de classificação de desempenho facilita a 

leitura ao cidadão comum e permite uma análise rápida de cada critério, área e desempenho 

global. A inserção de dois níveis intermédios, “laranja” e “amarelo” foi realizada com o objetivo de 

tornar possível a aplicação do modelo a dois anos, neste caso ao desempenho ambiental de 2012 

e 2013, pois existe uma avaliação intermédia da distância à meta de 2013 estipulada para cada 

critério. Numa fase futura seria interessante inserir algumas regras de classificação ambiental, 

como a imposição de desempenhos mínimos dos critérios que constituem uma área que se 

situaria no nível “verde”, de forma a controlar um pouco a propriedade compensatória do modelo 

como já referido. 

Assim o modelo proposto poderá ser melhorado, tornando-se numa ferramenta de apoio à 

construção do REA.   

Esta dissertação apresenta um capítulo introdutório que contextualiza o problema em causa, o 

REA como ferramenta de apoio à avaliação e gestão do meio ambiente nacional. Define 

igualmente os principais objetivos e estrutura desta dissertação. 

O segundo capítulo contextualiza caso estudo, sendo analisados os objetivos, métodos de 

formulação, tendências e principais missões dos REA. Esta contextualização pretende comunicar 

uma visão global de como a informação tem vindo a ser tratada nos diversos REA, e qual o 

impacte que a informação transmitida nestes relatórios tem na sociedade nos dias de hoje. É 

analisada a abordagem utilizada na elaboração do REA 2012, que é o ponto de partida para toda 

a estruturação e construção do modelo de avaliação ambiental proposto posteriormente. A 

finalidade deste segundo capítulo é, através da análise de todo o portefólio de REA disponíveis e 

informação adjacente a este tema, identificar os principais problemas na formulação destes 

documentos, tal como: dificuldade em manter uma lista de critérios constante ao longo dos anos; 

não existe uma avaliação uniforme para todos os critérios, que permita a comparação dos 

desempenhos dos diversos critérios; não há uma avaliação agregada de cada área de 

preocupação, nem uma avaliação do desempenho ambiental global do país; e não existe uma 

avaliação constante de possíveis riscos ambientais. 
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Após a identificação dos principais problemas, foi realizada uma pesquisa da literatura científica 

existente, dos métodos e técnicas utilizadas na resolução de problemas semelhantes ou idênticos 

aos encontrados. Numa primeira fase foram identificadas as vantagens e desvantagens das 

principais técnicas utilizadas na avaliação ambiental: LCA; EPIs e MCDA, sendo que a última 

técnica é a mais defendida na literatura da área. Assim seguidamente foram analisados os 

diversos métodos pertencentes à área MCDA, tal como a estrutura de construção de um modelo 

desta área. Dos diferentes modelos MCDA apresentados foram indicadas as vantagens e 

desvantagens, sendo que os modelos Outranking são dispensados para aplicação ao presente 

caso de estudo, pois são não compensatórios. Seguidamente são analisadas as ferramentas 

utilizadas no tratamento e avaliação de riscos ambientais, nomeadamente as matrizes de risco, 

sendo apresentadas as vantagens e desvantagens deste método. 

Ao serem analisados os diversos modelos MCDA, não existia nenhum que se adaptasse às 

características pretendidas para um modelo de avaliação ambiental para a APA, prático, de fácil 

utilização e que permitisse uma avaliação estável ao longo do tempo, agregada e desagregada. 

Assim foi proposto um modelo multicritério aditivo hierárquico baseado na metodologia MACBETH, 

esta metodologia tem como principal característica a utilização de juízos qualitativos para o cálculo 

das diversas pontuações obtidas por cada critério. Este modelo permite uma avaliação de cada 

critério numa fase inicial, sendo possível posteriormente realizar uma avaliação de cada área de 

preocupação e do desempenho global do país. A metodologia proposta foi desenvolvida nas 

seguintes fases: estruturação em árvore de valor; descritores de desempenho; funções de valor; 

coeficientes de ponderação e classificação de desempenho. Toda a estruturação do modelo teve 

como base a informação presente no REA 2012, sendo que cada etapa de construção foi 

analisada genericamente e posteriormente proposta para o presente caso de estudo, como por 

exemplo os descritores genéricos a utilizar. A estruturação e avaliação de riscos também foram 

realizadas no capítulo 4, com um levantamento de todos os riscos já analisados nos diversos REA 

até ao momento, e sugerido a inserção de técnicas MCDA como ferramenta de apoio ao cálculo 

da probabilidade e consequência de cada risco, para a construção de uma matriz de risco global. 

Finalmente foram sugeridos os outputs pretendidos com a aplicação da metodologia proposta. 

A aplicação da metodologia pretendida teve algumas limitações, nomeadamente a metodologia de 

construção modelo de estruturação e avaliação de possíveis riscos ambientais não foi aplicada, 

devido à grande exigência na estruturação e construção do modelo multicritério. As várias etapas 

de desenvolvimento do modelo multicritério para avaliação ambiental foram desenvolvidas com um 

técnico pertencente à APA. A estruturação do modelo foi feita em dezoito critérios que integravam 

seis áreas de preocupação. O descritor genérico foi feito com base no pior desempenho dos 

últimos cinco anos, um desempenho SQ, que representa o desempenho do último ano disponível, 

o desempenho definido como meta para 2013, 2015 e 2020. A inexistência de diversas metas 

definiu a utilização de diversos procedimentos para o cálculo das metas. A classificação de 

desempenho com uma escala “semáforo” afigurou-se como útil e intuitiva.  
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Seguidamente foi aplicado de forma ilustrativa o modelo multicritério para avaliação do estudo do 

ambiente em 2012, sendo calculada primeiro a pontuação de cada critério, de cada área e 

finalmente do desempenho global do ano 2012. Este desempenho teve três critérios no nível de 

classificação de desempenho “vermelho”, e todas as áreas de preocupação tiveram pontuações 

positivas, obtendo o desempenho global do ano 2012 uma pontuação de 51,37 pontos, situando-

se no nível “amarelo”. Com a aplicação do modelo a este caso real, só foi possível exemplificar um 

subconjunto dos outputs na metodologia proposta. 

No penúltimo capítulo foram discutidas as potencialidades, limitações e melhorias possíveis de 

aplicação ao modelo construído. Esta discussão mostra que o modelo construído tem grande 

potencialidade, uma vez que os objetivos foram cumpridos e os problemas mais importantes foram 

solucionados. A aplicação deste modelo na formulação dos REA permitiria uma avaliação 

constante, prática e intuitiva, agregada e desagregada dos vários critérios relevantes para a 

análise do meio ambiente. 
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Anexos 

Anexo 1 – Mapa de Pessoal 2013 da APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A1 – Mapa de Pessoal da APA (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2013b) 

 

Anexo 2 – Representação Gráfica de várias estatísticas do REA 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura A2 – Formas de acesso ao REA (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A3 – Importância dos REA (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008) 
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Figura A4 – Qualidade dos REA (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5 – Plataformas de divulgação do REA (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A6 – Problemas ambientais em Portugal (Agência Portuguesa do Ambiente I.P., 2008) 
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Anexo 3 – Matrizes de Julgamentos dos Critérios  
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Figura A7 – Matrizes de Julgamento dos vários Critérios 
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Anexo 4 – Funções de Valor dos Critérios  

                                (a)                                                                                  (b) 

     

Figura A8 – Função de Valor do Critério Qualidade das Águas Balneares (a) e Qualidade das 

Águas Superficiais (b) 

                                   (a)                                                                                (b) 

                                                    

Figura A9 – Função de Valor do Critério Qualidade do Ar (a) e Produção de Resíduos (b) 
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                                     (a)                                                                                  (b) 

        

Figura A10 – Função de Valor do Critério Valorização Energética de Resíduos Urbanos (a) e 

Valorização Orgânica de Resíduos Urbanos (b) 

(a)                                                                                  (b) 

             

Figura A11 – Função de Valor do Critério Reciclagem de Resíduos Urbanos (a) e 

Aquicultura (b) 
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(a)                                                                           (b) 

        

Figura A12 – Função de Valor do Critério Balanço Azoto (a) e Balanço Fósforo (b) 

(a)                                                                           (b) 

      

Figura A13 – Função de Valor do Critério Biodiversidade Marinha (a) e Produção Biológica 

(b) 
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(a)                                                                         (b) 

      

Figura A14 – Função de Valor do Critério Crescimento Florestal (a) e Ruído Ambiente (b) 

Anexo 5 – Matrizes de Julgamento dos Coeficientes de Ponderação 

 

Figura A15 – Matriz de Julgamentos para o cálculo dos Coeficientes de Ponderação dos 

critérios da área Resíduos 

 

Figura A16 – Matriz de Julgamentos para o cálculo dos Coeficientes de Ponderação dos 

critérios da área Qualidade do Solo e da Biodiversidade 


