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A Análise Multicritério traduz um instrumento de apoio à decisão e aplica-se na 
comparação de projetos alternativos, permitindo ter em conta vários critérios em 
simultâneo. O seu objetivo consiste em estruturar e combinar as diferentes análises 
consideradas no processo de tomada de decisão. Este processo deve assentar em 
escolhas múltiplas, sendo o tratamento dado a cada uma das escolhas condicionante 
no que respeita à decisão final. É normalmente usada para sintetizar opiniões 
expressadas, para determinar prioridades, para analisar situações de conflito, para 
formular recomendações ou para proporcionar orientações de natureza operacional. 
Esta técnica pode ser aplicada no processo de decisão relativa a projetos no setor da 
Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). 

A Análise Multicritério apresenta um enquadramento em que todos os intervenientes 
podem participar ativamente no processo de tomada de decisão e na resolução 
explícita de problemas. Assim, por meio da negociação entre as partes interessadas 
e do tratamento objetivo dos critérios de apreciação, esta técnica permite 
conceptualizar uma realidade não estruturada. A técnica ajusta-se adequadamente 
ao desenvolvimento de parcerias, uma vez que define áreas de consenso, em que 
os parceiros chegam a um acordo quanto à classificação das medidas e áreas de 
divergência, que revelam as medidas consideradas eficazes para uns e ineficazes 
para outros. Os diferentes pontos de vista dos parceiros não poderão entrar em forte 
oposição com as conclusões resultantes de uma observação empírica, se as conclusões 
mostrarem que certas medidas traduzem efetivamente parte da melhor prática e que 
outras se apresentam como verdadeiros problemas de eficácia.

Através de uma Análise Multicritério podem ser integradas diferentes opções nas 
ações a tomar pelos decisores, refletindo opiniões ou interesses de diferentes atores 
envolvidos. Nesta análise consideram-se, simultaneamente, diversos objetivos ligados 
ao projeto ou intervenção em causa. Podem agora ter-se em conta, na apreciação 
do investimento, os objetivos ou interesses que não foram integrados numa Análise 
Financeira ou numa Análise Económica.

Sessão inserida nas ações de divulgação das atividades de Ciência e Tecnologia do Departamento de Edifícios do LNEC.

O ponto forte da Análise Multicritério assenta no facto de permitir contabilizar os 
valores e as opiniões individuais dos vários atores, processando as relações funcionais 
dentro de uma rede complexa, de forma quantitativa. Existem, contudo, alguns 
problemas específicos de implementação, que poderão limitar a utilização da Análise 
Multicritério, ou que poderão requerer a presença de peritos.

MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) 
representa uma metodologia de análise multicritério que requer apenas julgamentos 
qualitativos sobre diferenças de valor, para ajudar o decisor a quantificar a atratividade 
relativa das opções existentes. 

A metodologia MACBETH tem vindo a ser utilizada com sucesso em áreas e 
setores distintos, como: i) agricultura, ii) indústria e serviços (finanças, medições de 
desempenho, produção e serviço de planeamento, gestão da qualidade, estratégia 
e afetação de recursos, gestão de cadeias de abastecimento), iii) energia (seleção e 
priorização de projetos, escolha da tecnologia), iv) ambiente (gestão da paisagem, 
gestão de recursos hídricos), v) gestão do risco e vi) setores médico e público (análise 
e gestão de conflitos, aquisições, priorização de projetos e afetação de recursos, 
planeamento estratégico e desenvolvimento e gestão de recursos humanos e seleção 
de emprego). Tento em conta os dados disponíveis e o problema de decisão em mãos, 
é apropriada a utilização da metodologia MACBETH.

O LNEC encontra-se a desenvolver investigação sobre a utilização de análise custo-
beneficio, com particular ênfase na análise multicritério, no setor AECO. Seguindo 
linhas de investigação internacionais, encontra-se a aprofundar esta temática e a 
ampliar o seu âmbito de forma a abranger diversos níveis de detalhe nas diversas fases 
do ciclo de vida dos empreendimentos de construção.

Esta sessão de divulgação visa mostrar os trabalhos desenvolvidos no âmbito da análise 
multicritério, a sua importância no que se refere ao processo de tomada de decisão no 
setor AECO, bem como casos de sucesso da sua implementação tanto a nível nacional 
como a nível internacional. Será também apresentado o software M-MACBETH, 
vocacionado para este tipo de análise, onde serão evidenciadas as suas potencialidades 
e benefícios para os diversos intervenientes no processo de tomada de decisão.
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destinatários
Esta Sessão de Divulgação destina-se a engenheiros, 
arquitetos e outros técnicos ligados às diversas fases 
do ciclo de vida dos empreendimentos de construção, 
a investigadores científicos e estudantes do ensino 
universitário e politécnico.

dinamizadores
Álvaro Vale e Azevedo, Núcleo de Economia, Gestão e 
Tecnologia da Construção do LNEC

Paula Couto, Núcleo de Economia, Gestão e Tecnologia 
da Construção do LNEC

Maria João Falcão Silva, Núcleo de Economia, Gestão e 
Tecnologia da Construção do LNEC

Ana Filipa Salvado, Núcleo de Economia, Gestão e 
Tecnologia da Construção do LNEC

oradores convidados
João Bana e Costa

Sócio na Bana Consulting, com mais de 10 anos 
de experiência no apoio à tomada de decisão em 
organizações públicas e privadas em todo o mundo, 
através da implementação de metodologias multicritério 
de apoio à decisão, nomeadamente o MACBETH, em 
processos como a avaliação de propostas em concursos 
públicos, a avaliação do desempenho de colaboradores, 
a avaliação de projectos, a avaliação de estratégias e a 
avaliação de políticas públicas. No últimos anos o seu 
foco de atuação tem sido o desenvolvimento de Sistemas 
de Suporte à Decisão online como forma de suportar 
uma tomada de decisão mais rápida, colaborativa e 
consistente.

Teresa Rodrigues

Em fase de conclusão de um doutoramento em 
Engenharia e Gestão (IST) e com formação em 
engenharia biomédica, tem-se envolvido nos últimos 
anos no desenvolvimento de um modelo multicritério 

para apoio à tomada de decisão nas organizações. 
Especificamente, tem estado envolvida em diversos 
projetos de investigação em que metodologias 
multicritério foram desenvolvidas para selecionar 
portfolios de projetos sob restrições orçamentais e para 
construir índices compostos para apoio à definição de 
políticas e estratégias.

local, data e horário
A Sessão de Divulgação terá lugar no Centro de 
Congressos do LNEC no dia 29 de novembro de 2016 
entre as 14h00 e as 17h30

inscrição
A sessão de divulgação é gratuita, mas a inscrição é 
obrigatória.

acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes 
públicos.

Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 731, 783, 717, 750
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos 
até ao LNEC.

Os participantes podem estacionar gratuitamente no 
parque do Campus do LNEC.
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