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resumo 

 

 

A tomada de decisão é um processo cognitivo básico que permite escolher, entre 

alternativas, a opção preferencial. No contexto da formulação de políticas 

públicas encerra desafios inerentes aos diferentes modelos de decisão, à 

cooperação e envolvimento de múltiplos atores, à influência dos valores 

individuais e coletivos na legitimação das decisões e à complexidade da 

coordenação social e institucional. A resposta a estes desafios requer 

estratégias de governação flexíveis e sistemas integrados de apoio à decisão.  

Esta tese considera diferentes aspetos do processo de decisão. Discutindo as 

teorias que evidenciam a dimensão cognitiva e comportamental da tomada de 

decisão, refutam-se os pressupostos da teoria da escolha racional como 

referencial de análise mais adequado à formulação de políticas públicas. Para 

melhor compreender a complexidade a que as escolhas e as preferências estão 

sujeitas, debatem-se os contributos da psicologia cognitiva e social, colocando 

ênfase na relevância das representações na explicação dos comportamentos 

individuais, assim como na compreensão dos impactos sociocognitivos 

inerentes à interação e à dinâmica de grupo. Numa vertente mais técnica, 

demonstra-se a utilidade da análise multicritério na estruturação de problemas 

de decisão onde se pretende diferenciar alternativas ponderando múltiplos 

critérios e transformar preferências individuais em decisões coletivas. 

Do ponto de vista metodológico, analisam-se estas questões a partir de dados 

recolhidos em contextos reais de tomada de decisão: i) numa sessão de 

auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional; e ii) em três planos 

estratégicos municipais. No primeiro caso, analisam-se as respostas de um 

conjunto de participantes antes e depois da sessão de auscultação para avaliar 

até que ponto as preferências, as perceções e as opiniões individuais se 

alteraram como resultado da participação. Verificou-se que o debate não altera 

significativamente as preferências dos participantes (sobre áreas temáticas 

prioritárias). No entanto é de assinalar o efeito positivo que o momento interativo 

representou numa perspetiva relacional, com melhorias na confiança e na 

perceção sobre a importância individual no processo. No segundo caso, com 

base em dados reais, compararam-se quatro métodos de análise multicritério 

(AHP, SAW, TOPSIS e WPM), demonstrando as diferenças nos resultados 

obtidos. Importa referir que os métodos se distinguem pelos pressupostos 

teóricos e propriedades matemáticas que os suportam. Dessa forma, valorizam, 

na decisão, diferentes aspetos que são reproduzidos na matriz de decisão 

(impactos) e de preferências (pesos).  

Em suma, esta tese contribui para a reflexão sobre a complexidade do processo 

de decisão, demonstrando a importância: i) da psicologia social para explicar os 

julgamentos e decisões individuais e coletivos, em contextos onde a interação 

social e a comunicação são características relevantes; e, ii) dos métodos de 

agregação de preferências individuais, face à existência de múltiplos interesses 

que se refletem nos parâmetros e critérios utilizados na avaliação das 

alternativas. 
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abstract 

 

Decision-making is a basic cognitive process that allows choosing the preferred 

option from a set of alternatives. In the context of public policy formulation, many 

challenges arise due to the different decision models, the need of involvement 

and cooperation of multiple actors, the influence of individual and collective 

values in the legitimation of decisions and the complexity of social and 

institutional coordination arrangements. To address these challenges flexible 

governance strategies and integrated decision support systems are required. 

This thesis considers different aspects of the decision process. Several 

approaches on the decision-making’s cognitive and behavioural dimensions call 

into question the assumptions of the rational choice theory as the most adequate 

analytical framework for the formulation of public policies. To better understand 

the complexity to which choices and preferences are subject, the contributions 

of cognitive and social psychology are discussed, underlining the relevance of 

social representations in explaining individual behaviour, as well as in 

understanding the socio-cognitive influences resulting from interaction and group 

dynamic. In a more technical sense, this thesis demonstrates how multi-criteria 

analysis is useful in structuring decision problems where is expected to 

differentiate alternatives by weighting multiple criteria and to transform individual 

preferences into collective decisions. 

From a methodological point of view, these issues are analysed based on data 

collected in real decision-making contexts: i) in a consultation session with 

citizens of the XXI Constitutional Government; and ii) in three municipal strategic 

plans. In the first case, the answers of a set of participants are analysed before 

and after the interactive moment to assess the extent to which individual 

preferences, perceptions and opinions changed because of it. It was possible to 

conclude that the debate did not significantly alter the participants' preferences 

(on main areas). However, there were positive effects resulting from the 

interactive moment as it increased confidence and changed the perception of 

individual importance in the process. In the second case, the results obtained by 

applying four multi-criteria methods (AHP, SAW, TOPSIS and WPM) are 

compared. These methods differ on the theoretical assumptions and 

mathematical properties that support them, enabling distinct options to combine 

the decision matrix (impacts) and the preferences structure (weights). 

In short, this thesis contributes to the debate on the complexity of the decision 

process. In particular, it evidences the importance of: i) social psychology to 

explain individual and collective judgments and decisions, in contexts where 

social interaction and communication are relevant features; and, ii) individual 

preferences’ aggregation methods, given the existence of multiple interests 

which are reflected in the parameters and criteria used in the evaluation of 

alternatives. 
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Capítulo 1 
Introdução 
 

A escolha do método de apoio à decisão determina a forma como 

se dá resposta aos objetivos de cada contexto de decisão. 

 

1.1  Delimitação do tema 

As políticas públicas refletem a complexidade de consolidação e articulação das dimensões de análise, 

dos agentes e dos recursos para atingir os objetivos delineados durante o processo da sua formulação 

(Sabatier, 2007). No desenho, formulação e execução de políticas públicas, a capacidade de combinar e 

dar sentido ao conhecimento disperso por vários agentes, de os pôr a discutir e gerar consenso e 

legitimar a ação é determinante. O rigor das decisões é altamente influenciado pelo contexto de 

incerteza em que normalmente se inserem e, simultaneamente, pela persistência de interesses e 

opiniões divergentes dos agentes que intervêm nas várias etapas. A dimensão interativa, que acontece 

em diferentes escalas e âmbitos de ação, é central para a gestão e partilha de informação – aspetos que 

dependem fortemente do conhecimento, da experiência e da competência dos vários agentes 

(Kuhlmann, 2001; Walker et al., 2001). Em simultâneo, a forma como os indivíduos interpretam a 

realidade e estruturam o seu conhecimento pode constituir uma fonte de enviesamento e uma limitação 

na compreensão das contingências contextuais, o que explica a dificuldade em tomar decisões em 

situações de grande complexidade e incerteza. 

Primeiro, há que reconhecer uma dimensão transversal relacionada com o resultado das decisões que 

decorrem das interações dos agentes (indivíduos, entidades, comunidade) e da resolução de conflitos 

entre as suas preferências, expectativas e motivações (Ostrom, 1998; Roy, 1996; Sabatier, 2007). 

Segundo, é determinante identificar os desafios implicados na conceção processual de cada problema 

de decisão (Andrews, 2007; Burton, 2006; Jann & Wegrich, 2007; Parag, 1995; Walker et al., 2001). E, 

terceiro, nenhuma análise pode descurar que a tomada de decisão é um dos processos cognitivos 

básicos do comportamento humano, sujeito à interdependência de fatores que colocam limites à 

racionalidade (Miguens, 2000; Pligt, 1999; Tversky & Kahneman, 1974), bem como delimitam e 



 
 

3 

caracterizam o comportamento individual e coletivo (Bell et al., 1988; Doise & Valentim, 2015; 

Kruglanski & Ajzen, 1983; Surel, 2000; Vala, 2002; Vala & Castro, 2013; Vala & Costa-lopes, 2012). 

Sem descurar as contribuições da literatura sobre as teorias de tomada de decisão (teoria racional, 

teoria incremental, teoria prospetiva, teoria dos jogos, entre outras), há um forte debate sobre a 

problemática da decisão subjacente a uma crítica ao modelo racional dada a reconhecida complexidade 

na seleção de alternativas (Jann & Wegrich, 2007). A compreensão dos limites da racionalidade – o 

contexto em que um dado decisor pensa, age e escolhe – desempenha um papel importante. No 

processo da decisão o conceito de racionalidade limitada resulta do alto grau de incerteza e 

complexidade em que se inserem as decisões, da assimetria de informação, dos recursos limitados, da 

diversidade de agentes envolvidos e dos potenciais conflitos de interesse (Zahariadis, 2007). Esta noção 

tem motivado estudos sobre como as escolhas das pessoas operam sob condições de elevada incerteza 

e risco, revelando que as pessoas têm uma forma sistemática para organizar os seus julgamentos e 

escolhas (Gowda & Fox, 2002). Este padrão sistemático não se conforma com o processo de decisão 

sustentado nos pressupostos da racionalidade defendido e usado por alguns economistas, podendo-se 

identificar heurísticas ou sistemas de regras que auxiliam os julgamentos em condições de incerteza e 

de baixos níveis de informação (Kruglanski & Ajzen, 1983; Tversky & Kahneman, 1974), o que demonstra 

um desajuste da teoria da decisão racional face à complexidade em que as decisões têm de ser tomadas 

(Schneider & Sidney, 2009; Sidney, 2007; Simon & Newell, 1971). 

Para melhor compreender o processo de tomada de decisão devem, portanto, ser explorados vários 

aspetos que contribuem para lidar com a lógica e coerência interna dos erros e enviesamentos pelos 

quais o raciocínio humano se pode afastar da lógica formal e determinar a sua operacionalização, 

nomeadamente em contextos de decisão coletiva: 

• A racionalidade (limitada) – As preferências resultam da maximização da utilidade esperada 

(Miguens, 2000; Pligt, 1999) mas, reconhecendo a complexidade do contexto da decisão (Pligt, 

1999) e a incapacidade dos indivíduos de processarem, gerirem e avaliarem as consequências 

das suas opções (Simon & Newell, 1971), podem-se identificar regras heurísticas intuitivas que 

permitem reduzir a complexidade destes processos (Kruglanski & Ajzen, 1983; Tversky & 

Kahneman, 1974); 

• As estruturas cognitivas, sociais, normativas e motivacionais – Estas estruturas proporcionam os 

elementos subjacentes à perceção e caracterizam o comportamento individual e coletivo (Doise 

& Valentim, 2015; Jodelet, 2008; Kruglanski & Ajzen, 1983; Surel, 2000; Vala & Castro, 2013); 

• A pluralidade de interesses e preferências e a multidimensionalidade dos critérios que definem 

as alternativas – É a partir da agregação de escolhas individuais que uma opção preferencial ou 

um curso de ação é escolhido de entre um conjunto de alternativas com base em determinados 
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critérios. Este processo, que se pretende consensual, está dependente da forma como os vários 

critérios de avaliação se articulam com as preferências e expectativas individuais, que podem 

ser conflituantes e contraditórias. 

O processo de decisão é considerado um processo contínuo no tempo, que envolve uma série de fases 

de recolha de informação, de julgamento e de avaliação, que são sistematicamente acompanhadas de 

momentos de pós-decisão. Para tornar a tomada de decisão legítima, fundamentada e transparente é 

importante especificar o “quê”, “quem” e “como” desde o primeiro momento. Em termos gerais, 

estabilizar estes elementos determina as múltiplas respostas e posicionamentos que podem ser 

assumidos na definição da estratégia, na fixação dos objetivos e desenho de opções, soluções e 

alternativas, na identificação e consensualização de prioridades, e na consequente mensuração dos 

impactos, bem como dos custos, benefícios e externalidades.  

Ainda que o esquema sequencial anterior seja relativamente fácil de estabelecer, há dificuldades que 

são amplificadas pela diversidade e particularidades dos contextos de decisão e das estruturas 

organizacionais a eles associados. Perante os distintos desafios analíticos e empíricos, são adotadas 

metodologias e aplicados métodos de apoio à decisão que pretendem sustentar uma decisão que se 

entenda ser a mais adequada. Neste contexto, têm vindo a ser propostas diferentes conceções de 

sistemas de apoio à decisão, impulsionados pela necessidade de responder aos desafios de cada 

contexto decisório. Estes sistemas caracterizam-se pela forma como ajustam o conteúdo ao processo, e 

por isso oferecem lógicas (complementares) sobre o tipo de informação que consideram relevante, o 

papel que diferentes intervenientes podem ter, as rotinas que podem seguir e a forma como lidam com 

diferentes fontes de informação e de conhecimento. Num quadro de conceptualização mais recente 

destacam-se abordagens onde emerge a relevância das características cognitivas dos diferentes 

utilizadores (decisores), ainda que se reconheça o forte contributo de base técnica e tecnológica 

existente. Assume-se, em particular, a importância de ajustar as propriedades e funções dos sistemas 

de apoio à decisão ao contexto e objetivo específico, implicando frequentemente o cruzamento entre 

diferentes áreas científicas. 

Já de um ponto de vista operativo, e tal como sustentado por Marques et al. (2020), um sistema de 

apoio à decisão deve ser capaz de assegurar um modelo com propriedades adaptativas, assente numa 

“perspetiva interdisciplinar e (n)uma estrutura integrada capaz de lidar com: i) um elevado e incerto 

número de fatores; ii) a imprevisibilidade de comportamentos em ambientes de crescente incerteza; iii) 

a integração de diferentes escalas territoriais; e iv) a maior ou menor subjetividade dos assuntos a serem 

considerados”. 

Conjugando o quadro conceptual e operativo anterior, sobressai o papel da subjetividade e dos 

enviesamentos que derivam das estruturas cognitivas individuais enquanto aspetos intrínsecos aos 
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quadros sociais e culturais em que os indivíduos tomam decisões e atuam. É este significado social (e 

económico) das decisões que resultou na considerável influência sobre as abordagens da psicologia 

social no estudo da tomada de decisão. Neste domínio, reconhece-se que o conhecimento e a 

inteligência humana se constroem por um processo contínuo que implica a assimilação e a acomodação 

de elementos combinados e transformados nas estruturas cognitivas (Moscovici, 1988; Smith & Semin, 

2007). No estudo desses processos, o conceito de representações sociais pode assumir um lugar de 

destaque, sobretudo pela importância dada à criação de significados partilhados, bem como da sua 

função sociocognitiva na assimilação de novas ideias e práticas, por forma a orientar a comunicação e o 

comportamento individual (Maury, 2007; Moscovici, 1988).  

Além do quadro teórico e concetual que se desenvolve a partir deste racional, o trabalho analítico 

desenvolvido no âmbito desta tese permite refletir sobre como os grupos de decisão (composição 

sociodemográfica) e a sua organização (a importância do processo refletida em metodologias de 

trabalho, como momentos de auscultação e o debate organizado em grupos focais) podem influenciar 

os resultados finais.  

Na decisão coletiva é reconhecido que esta ativa interesses, que definem indivíduos ou grupos com 

forças e motivações contraditórias e conflituantes. A existência de múltiplos interesses e perspetivas e 

a pluralidade de expectativas e preferências determinam a necessidade de dar maior atenção a técnicas 

de apoio à decisão que se mostrem mais adequadas em situações onde é necessário identificar e 

combinar diferentes prioridades, que envolvem a integração de múltiplos critérios. Numa perspetiva 

global torna-se fundamental que a organização do processo de tomada de decisão contemple 

abordagens capazes de combinar, por um lado, conhecimento objetivo e analítico e, por outro, 

conhecimento fragmentado e subjetivo (Borges, 2012; Borges et al., 2020; Da Costa et al., 2008; Havas 

et al., 2010; Marques et al., 2016, 2020; Nogueira et al., 2017; Schwartz, 1991; Slaughter, 1996; Wolf et 

al., 2021). Neste quadro os métodos de análise multicritério têm-se revelado um instrumento útil, por 

proporcionarem uma forma objetiva de contrariar a influência não estruturada dos julgamentos 

individuais e contribuírem para uma maior estabilidade e aceitação do posicionamento do coletivo.  

Não obstante, a diversidade de métodos de análise multicritério existentes pode revelar-se um desafio 

operativo: Como selecionar aquele que melhor se adequa ao contexto de decisão? Isto tem motivado 

estudos comparativos de diferentes métodos de análise multicritério (Athawale & Chakraborty, 2012; 

Polatidis et al., 2006; Putra & Punggara, 2018; Vakilipour et al., 2021; Wątróbski et al., 2019; Widianta 

et al., 2018) que, de forma geral, se centram mais nas dimensões técnicas que caracterizam os métodos 

de apoio à decisão (e.g. consistência interna das ordenações) do que nas características distintivas do 

contexto de tomada de decisão (e.g. interdependência de preferências, alternativas e prioridades). 

Ainda assim, estes trabalhos têm demonstrado que a seleção dos métodos privilegia, frequentemente, 
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a simplicidade teórica, técnica e de aplicação, bem como tem motivado a implementação de abordagens 

personalizadas aos problemas. O trabalho científico que aqui se apresenta contribui para esta linha de 

investigação, desenvolvendo uma abordagem analítica que, entre outras dimensões, foca a comparação 

de diferentes métodos de análise multicritério, proporcionando uma discussão dos resultados que estes 

permitem obter no contexto, particular, dos casos práticos analisados. 

Em suma, esta tese contribui para a reflexão sobre como o processo de discussão e o recurso a 

diferentes métodos de análise multicritério podem influenciar a tomada de decisão. Esta reflexão 

suporta-se na análise de quatro casos associados a contextos reais de tomada de decisão: i) uma sessão 

de auscultação com membros do XXI Governo Constitucional, onde também foram recolhidas as 

prioridades, opinião e perceção de um grupo de participantes; e ii) três planos estratégicos municipais, 

nos quais se aplicou a análise multicritério para aferir prioridades coletivas.  

A seleção destes casos assenta em duas motivações. A primeira é de natureza prática, e resulta da 

participação de elementos da equipa de orientação na coordenação destes estudos, assim como o meu 

envolvimento em várias tarefas científicas e técnicas destes trabalhos, o que possibilitou um acesso 

privilegiado a estes contextos e decisão. De facto, raramente é possível ter acesso a uma base de 

informação tão diversificada e completa sem que seja necessário recorrer a estudos experimentais ou 

simulados. A segunda (e mais importante) é de natureza científica e prende-se com a adequação destes 

casos, e dos dados que foram produzidos no seu âmbito, aos objetivos científicos desta tese. Não só 

existe uma abrangência temática e um conteúdo analítico que coincidem com o tema e objetivo da tese 

(a formulação de preferências e métodos de análise multicritério), como a utilização de dados reais 

permite uma melhor aproximação da teoria à prática, fazendo-se uma análise empírica sobre a tradução 

do referencial teórico-concetual para o mundo real. Em particular, a análise do estudo sobre a sessão 

de auscultação com os membros do Governo permite avançar com uma perspetiva analítica sobre as 

estruturas cognitivas individuais e a organização de decisões coletivas. Esta caso permitirá um 

contributo efetivo para o debate sobre a importância do processo, nomeadamente ao demonstrar como 

a interação, recorrendo a momentos de discussão com os intervenientes, teve impacto nos resultados 

(preferências, opinião e perceção).  

O facto de ter sido implementada uma metodologia de análise multicritério nos três planos estratégicos 

municipais selecionados para casos práticos neste trabalho, permite ainda um contributo para o debate 

e comparação de diferentes métodos de análise multicritério, com a particular vantagem de se recorrer 

a estruturas de preferências reais.  

Por fim, o acesso a outra informação, que tipicamente é considerada de domínio técnico e que, por esse 

motivo, fica fora do campo analítico, permite também avançar com uma discussão mais detalhada sobre 

as características de cada um dos contextos de decisão. Além da reflexão mais operativa sobre métodos 
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de análise multicritério, é de relevar a oportunidade de discutir estes resultados à luz dos desafios de 

tomada de decisão especificamente ligados ao planeamento territorial à escala local. 

 

1.2  Objetivos e questões de investigação 

Esta tese parte da premissa que a escolha do método de apoio à decisão determina a forma como se dá 

resposta aos objetivos de cada contexto de decisão. Em particular, discute-se como o processo de 

discussão e o recurso a diferentes métodos de análise multicritério podem influenciar a tomada de 

decisão. De um modo geral, é fundamental compreender as especificidades de cada contexto de 

decisão, que, transversalmente: 

• Envolvem contextos relativamente complexos, sujeitos a elevados graus de incerteza; 

• Dependem da evolução de um conjunto de fatores endógenos e exógenos, cujas 

interdependências não são possíveis de prever e os impactos inerentes não são 

necessariamente mensuráveis; 

• Necessitam de informação que nem sempre está disponível, ou, quando existe, pode estar 

fragmentada por diversas fontes, dificultando a sua compatibilização; 

• São incorporadas em estruturas e estratégias organizacionais, que mobilizam distintas formas 

de coordenação social, de organização e gestão na procura de resultados coletivos conjuntos; 

• Envolvem uma multiplicidade de intervenientes, com conhecimentos e especialidades 

distintas, preferências e interesses próprios, e até conflituantes; 

• Obedecem à configuração de alternativas e estão sujeitas a uma certa arbitrariedade nos 

parâmetros e critérios de escolha. 

O referencial teórico-concetual procura sistematizar um conjunto de aspetos relevantes para o estudo 

dos processos de tomada de decisão, entre os quais se destacam: 

• A complexidade e os desafios do processo de tomada de decisão coletiva, no contexto amplo 

da formulação de políticas públicas e dos diferentes arranjos institucionais, mecanismos de 

coordenação e estruturas de governação associados; 

• A dimensão sociocognitiva da tomada de decisão, reconhecendo os limites à racionalidade e 

coerência do raciocínio humano, quando este não cumpre as regras da lógica formal; 

• As limitações decorrentes das estratégias de processamento de informação e da 

subjetividade e enviesamentos de cada indivíduo, concebidos como aspetos intrínsecos aos 

quadros sociais e culturais em que esses indivíduos tomam decisões e atuam;  
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• A agregação de preferências enquanto princípio fundamental que determina a forma como 

as múltiplas visões e preferências individuais são transformadas em decisões coletivas. 

Esta tese tem como principais objetivos i) enquadrar a dimensão sociocognitiva e comportamental 

enquanto lente analítica dos processos de tomada de decisão; e ii) evidenciar como diferentes métodos 

de análise multicritério impactam na agregação de preferências individuais e na ordenação de 

alternativas. Na Tabela 1 organizam-se os objetivos, as respetivas questões de investigação às quais esta 

tese se propõe responder e os dados empíricos que são analisados. 

Tabela 1: Objetivos, questões de investigação e dados empíricos 

Objetivos Questões de investigação Dados empíricos 

Enquadrar a dimensão 

sociocognitiva e 

comportamental enquanto 

lente analítica dos processos 

de tomada de decisão 

O processo de interação 

tem influência no 

posicionamento 

individual?  

As características 

sociodemográficas 

são definidoras de 

perfis de 

preferências e 

perceções 

individuais 

diferenciados? 

 

Sessão de auscultação 

com cidadãos do XXI 

Governo 

Constitucional - 2017 

Evidenciar como diferentes 

métodos de análise 

multicritério influenciam a 

sistematização e agregação de 

preferências individuais e na 

ordenação de alternativas 

É possível determinar que 

um método de análise 

multicritério é o mais 

adequado para a 

agregação de preferências 

e de priorização de 

alternativas? 

Planos estratégicos 

municipais 
Ílhavo, Vagos e Sertã 

 

1.3  Abordagem metodológica 

Refere-se primeiramente o trabalho de âmbito teórico e concetual, que decorre dos dois primeiros 

capítulos. As sucessivas sínteses apresentadas no fim de cada subcapítulo procuram evidenciar a 

importância de enquadrar os múltiplos desafios associados à tomada de decisão, demonstrando o 

contributo de diferentes abordagens teóricas e a forma como as diversas áreas científicas se 

interrelacionam e ganham expressão neste contexto analítico. É este quadro teórico que suporta as 

questões de investigação que esta tese propõe responder (Figura 1), as quais têm correspondência com 

diferentes objetivos e dados empíricos. 
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Figura 1: Esquema metodológico geral 
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Quando se dá resposta a objetivos e questões de investigação como as que são apresentadas na Tabela 

1 a partir de dados recolhidos em estudos experimentais é possível, de forma intencional e controlada, 

avaliar como determinadas variáveis se ajustam e explicar a relação causa-efeito nas dimensões 

implicadas no objeto de estudo. Porém, os conteúdos trabalhados nestes contextos têm de ser 

adaptados tendo em consideração limitações de recursos (financeiros, técnicos e humanos) e outros 

aspetos circunstanciais que inviabilizam a comparação dos resultados ou a extrapolação das conclusões 

para outros contextos que não partilhem as mesmas características. Deste modo, não obstante a 

validade interna dos resultados e conclusões alcançados em contextos experimentais ou simulados, não 

é possível assegurar que exista uma estreita aderência à complexidade das situações vividas no mundo 

real. Encara-se, assim, a possibilidade de trabalhar dados recolhidos em contextos reais de tomada de 

decisão como uma oportunidade para atribuir significado aos dados empíricos a partir do referencial 

teórico e concetual, amplificando a aproximação da teoria à prática.  

A abordagem proposta levanta, porém, desafios que importa desde já reconhecer. A análise fica limitada 

à informação disponível e, desse modo, não é possível contemplar todas as dimensões analíticas que 

seriam desejáveis para validar os referenciais teóricos. Ao mesmo tempo, tratando-se de casos reais, 

existem objetivos e âmbitos de ação sobre os quais não é possível ter controlo ou influenciar por forma 

a melhor se ajustarem ao exercício científico aqui proposto. Ainda assim, considera-se que a análise de 

dados recolhidos em contextos reais constitui uma oportunidade única e privilegiada para perceber em 

que medida os pressupostos teoricamente consolidados encontram expressão empírica.  

Como referido anteriormente, nesta tese, a reflexão sobre como o processo de discussão e o recurso a 

diferentes métodos de análise multicritério podem influenciar a tomada de decisão é baseada em dados 

associados a contextos reais de tomada de decisão. A relevância desta abordagem face aos objetivos e 

questões de investigação propostos nesta tese, revela-se no facto de que a análise de situações reais, 

onde os participantes estão ligados ao objeto de decisão, permite trabalhar dimensões analíticas 

específicas relacionadas com as características do contexto de decisão. Por exemplo, nos contextos onde 

se pretende simular a participação e a interação existe o risco de enviesamento decorrente de os 

envolvidos sentirem que estão a ser avaliados; ou no caso da recolha de preferências e aplicação de 

métodos de análise multicritério, apesar de ambientes simulados ou situações experimentais 

aumentarem a capacidade de abstração, reduzem o sentido operativo das conclusões na resposta a 

problemas do mundo real.  

De seguida, são descritas as etapas envolvidas na concretização da metodologia para responder aos 

objetivos e questões de investigação, enquadrando os dados empíricos analisados. No capítulo 4 são 

detalhadamente contextualizados os dados e apresentadas as opções metodológicas concretas. 
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Objetivo 1 - Enquadrar a dimensão sociocognitiva e comportamental enquanto lente analítica dos 

processos de tomada de decisão  

O primeiro objetivo tem como base os dados recolhidos no âmbito do estudo realizado a partir da sessão 

de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional, realizado em 2017. Esta sessão mobilizou 

57 participantes e compreendeu momentos de interação e de recolha de perceções e preferências.  

O processo de auscultação foi um momento interativo, que teve na sua base um trabalho de natureza 

focal, onde os participantes, organizados em grupos de discussão, selecionaram um conjunto de 

perguntas (anexo 1: transcrição da gravação) que gostariam de colocar aos membros do Governo e 

obterem destes respostas orientadas para as suas principais preocupações. A recolha de perceções e 

preferências foi suportada por um inquérito, que foi repetidamente aplicado, antes e depois do processo 

de auscultação.  

Os dados recolhidos no âmbito da sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional 

constituem uma base de informação privilegiada para avaliar o efeito do processo de interação e 

discussão no posicionamento individual dos participantes. Além das respostas obtidas nas duas rondas 

de aplicação do inquérito, que permitem aferir a alteração registada entre os dois momentos de 

resposta, sobretudo em termos quantitativos, também o conteúdo implicado na interação dos 

participantes com os membros do Governo faz relevar elementos adicionais que podem ajudar a 

explicar alguns dos resultados obtidos.  

Para responder à questão de investigação “o processo de interação social tem influência no 

posicionamento individual?” seguiu-se uma abordagem metodológica mista, incluindo i) análise de 

conteúdo das questões colocadas pelos participantes e das respostas dadas pelos membros do Governo 

durante a sessão de auscultação; e ii) realização de testes de inferência estatística para avaliar o impacto 

deste momento no posicionamento individual dos participantes, e respetiva significância estatística dos 

resultados obtidos. Esta análise permite avaliar a dissonância ou a conformidade entre as reais 

preocupações dos participantes e as áreas de governação sistematizadas no inquérito.  

A outra questão de investigação – as características sociodemográficas são definidoras de perfis de 

preferências e perceções individuais diferenciados? – internaliza a perspetiva sociocognitiva que 

considera os fenómenos como produtos sociais e sugere que as realidades percecionadas são derivadas 

do contexto social em que são estabelecidas e sobre o qual se baseiam. Deste modo, foram realizados 

testes de inferência estatística para a identificação de padrões de resposta que pudessem ser associados 

às diferentes características sociodemográficas dos participantes. 
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Objetivo 2 - Evidenciar como diferentes métodos de análise multicritério impactam na sistematização 

e agregação de preferências individuais e na ordenação de alternativas  

O segundo objetivo foi trabalhado a partir dos dados recolhidos nos exercícios de decisão coletiva 

associados à elaboração de três planos estratégicos municipais. Nestes exercícios foram reunidas 146 

respostas, com o objetivo de estabelecer a importância relativa dos critérios de escolha e, a partir daí, 

diferenciar e estabelecer prioridades entre alternativas. A seleção do método de análise multicritério é 

um desafio que tem sido amplamente reconhecido em diversos contextos de decisão. De um modo 

geral, a reflexão que tem vindo a ser produzida neste contexto incide sobre a comparação i) das 

características dos métodos (Belton & Stewart, 2002; Wątróbski et al., 2019); ii) dos níveis de 

consistência interna possibilitados por cada método (Azhar et al., 2021); iii) de diferentes métodos, 

procurando estabelecer um sentido de maior ou menor robustez nos resultados obtidos (Athawale & 

Chakraborty, 2012).  

A abordagem metodológica seguida, consistiu na comparação de quatro métodos de análise 

multicritério – AHP – Processo Analítico Hierárquico / Analytic Hierarchy Process, TOPSIS - Técnica para 

Ordem de Preferência por Similaridade com a Solução Ideal / Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution, SAW – Ponderação Aditiva Simples / Simple Additive Weighting e WPM - Método de 

Produto / Weighted Product Method – respeitando as operações matemáticas que sustentam os seus 

pressupostos teóricos. A análise e discussão desenvolvidas afastam-se da vertente mais técnica que 

pode ser associada a outros estudos e procura contribuir para uma reflexão sobre a relevância e 

adequação dos resultados obtidos tendo em conta: i) a matriz de impactos que define a ligação de cada 

alternativa aos critérios; ii) a estrutura de pesos atribuídos aos critérios que determina o sentido das 

preferências coletivas; e iii) os objetivos do contexto de decisão.  

Foram realizados testes estatísticos para avaliar a correlação e o nível de significância estatística para 

perceber a relação entre os resultados obtidos através da aplicação dos quatro métodos de análise 

multicritério anteriormente referidos e a aderência destes face à estrutura de preferências e matriz de 

decisão.  

Por fim, tendo também sido recolhidas as características sociodemográficas dos respondentes 

envolvidos nos exercícios de tomada de decisão coletiva, seguiram-se os mesmos passos metodológicos 

descritos no objetivo 1 para responder à questão de investigação as características sociodemográficas 

são definidoras de perfis de preferências individuais diferenciados? 
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1.4  Estrutura do documento  

A tese, para além desta introdução, estrutura-se em quatro capítulos, dois dedicados à concetualização 

teórica, um dedicado ao trabalho empírico e outro às conclusões (Figura 2).  

O Capítulo 2 dedica-se a enquadrar os modelos de decisão teoricamente consolidados no contexto da 

formulação de políticas públicas, relevando a necessidade de repensar estes modelos em resultado da 

complexidade inerente às estruturas de governação e aos desafios que decorrem dos diferentes arranjos 

institucionais e das respetivas lógicas de atuação que estes viabilizam.  

O Capítulo 3 adquire um sentido mais operacional, na medida em que problematiza e contextualiza 

alguns dos desafios que se impõem ao processo de tomada de decisão, que derivam de determinantes 

ligados à dimensão sociocognitiva e comportamental, e que são posteriormente mobilizados no âmbito 

do trabalho empírico desenvolvido. 

O Capítulo 4 descreve o contexto dos dados usados em cada um dos objetivos analíticos para responder 

às questões de investigação previamente explicados. Neste capítulo, é feita uma revisão mais detalhada 

da metodologia aplicada, apresentam-se as opções metodológicas e técnicas na organização e 

preparação dos dados para serem analisados à luz dos objetivos delineados e, por fim, discute-se e 

sistematizam-se os resultados obtidos no âmbito da presente investigação.  

Por fim no Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões do trabalho, bem como são discutidas 

as limitações e propostas de trabalho futuro. 

 
Figura 2: Organização do documento 
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Capítulo 2 
Modelos de decisão e arranjos institucionais na 

formulação de políticas públicas 
 

A formulação de políticas é uma arena repleta de atores que não 

estão somente verticalmente estruturados, mas também ligados 

por uma série de relações informais. 

[Policy-making is an arena full of actors who are not only vertically 
structured, but are also linked by a series of informal relationships, and this 

is not a recent discovery.] 
Capano, G., Howlett, M., & Ramesh, M. (2015). Re-thinking Governance in Public 

Policy: Dynamics, Strategy and Capacities. Varieties of Governance, 3–24. 

 (Capano et al., 2015) 

 

2.1  Políticas públicas: modelos de decisão e coordenação  

2.1.1  Modelos de formulação de políticas públicas  

No estudo dos processos de formulação e implementação de políticas públicas distinguem-se a sua 

dimensão normativa (o papel ineliminável das premissas de valor na escolha de políticas) e o seu caráter 

prescritivo (ao recomendar certos programas, políticas e ações em detrimento de outros) (Moran et al., 

2006). Não obstante o contexto institucional em que as políticas públicas são pensadas e definidas, a 

forma como coletivamente se age nessas formas institucionais, e por meio delas, é uma parte 

determinante do resultado a que se chega.  

Sabatier (2007) descreve as etapas que, genericamente, definem o processo de formulação de políticas 

públicas ao assumir que: os problemas são concetualizados e trazidos para o governo; as instituições 

legitimadas formulam alternativas e selecionam soluções; e essas soluções são implementadas, 

avaliadas e revistas. Na verdade, vários têm sido os trabalhos que, para uma melhor compreensão deste 

processo, se baseiam na organização das diferentes etapas envolvidas para a definição da agenda e 

formulação de políticas públicas, bem como para a sua legitimação, implementação e avaliação 

(Anderson, 2003; Sabatier, 2007). Estas etapas envolvem valores e interesses conflituantes, fluxos de 

informação distintos, arranjos institucionais específicos e dependem da evolução e volatilidade do 
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ambiente socioeconómico, o que torna o processo de formulação de políticas públicas altamente 

complexo (Sabatier, 2007) e determina a necessidade de adotar referenciais analíticos mais adequados 

(Jann & Wegrich, 2007). 

Enquadrar a formulação de políticas públicas como um processo contínuo implica reconhecer os efeitos 

cumulativos que decorrem da interação de diversos intervenientes e instituições e dos resultados desse 

envolvimento (Jann & Wegrich, 2007). Ao considerar uma abordagem articulada admite-se que os 

resultados são influenciados pelo contributo de cada interveniente, sendo, para tal, necessário clarificar 

as fases em que estão envolvidos, interagem e partilham interesses, motivações e preferências (Dogaru, 

2019; Jann & Wegrich, 2007). Esta noção de rede é, genericamente, caracterizada por relações de 

dependência não-hierárquica e horizontal entre agentes públicos e privados (Fischer et al., 2007; Lodge, 

2013; Ostrom, 1998; Rhodes, 1996; Sabatier, 2007; Teles, 2016), confrontando perspetivas mais 

convergentes ou conflituantes. Recuperando-se a crítica ao modelo cíclico na formulação de políticas 

públicas relativamente à pouca importância, ou mesmo omissão, da interação com múltiplos 

intervenientes e, assim, do papel da pluralidade de conhecimento, ideias, preferências e interesses no 

processo político como variáveis independentes, influentes em todas as fases do processo político (Jann 

& Wegrich, 2007), admite-se que esta pode ter sido o ponto de partida para a reformulação dos modelos 

de decisão neste domínio (Sabatier, 2007).  

De facto, em contextos de profundas transformações, exige-se o desenvolvimento de novos modelos 

de formulação de políticas públicas, que devem ser caracterizados por uma maior elasticidade e 

flexibilidade intelectual, atributos capazes de proporcionar uma resposta mais adequada e realista 

(Dogaru, 2019). Sabatier (2007) sugere uma abordagem que lida com um vasto conjunto de problemas 

de políticas públicas, considerando: i) vários atores de diversos níveis de governo, grupos de interesse e 

instituições; e ii) o contexto social mais amplo, que afeta e é afetado pelos subsistemas nos quais as 

decisões são tomadas. Esta visão integrada oferece uma melhor compreensão do processo de 

formulação de políticas públicas, ao reconhecer a interdependência de ambas as componentes e de 

condicionantes com influência nas decisões individuais e coletivas (Figura 3).  

Esta análise é complementada com a noção ampla de que o comportamento humano apresenta 

características estruturais resultantes da aplicação intencional ou involuntária do sistema de regras e 

valores socialmente construídos (Ostrom, 2007). 
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Fonte: adaptado de (Sabatier, 2007) 

Figura 3: Processo de formulação de políticas  

Outros contributos oferecem uma perspetiva complementar sobre como as políticas públicas atuam 

como motores institucionais de mudança, cujas dimensões influenciam a ação e o processo de decisão 

(Schneider & Ingram, 1990; Sidney, 2007). É, nesse sentido, reconhecido que a formulação de políticas 

e a tomada de decisão ocorrem em contextos específicos, determinados pelas perceções e preferências 

de quem é envolvido no processo (Sidney, 2007). Do ponto de vista concetual, esta visão suporta-se 

numa abordagem integrada, que combina características de diferentes modelos de formulação de 

políticas públicas (e.g. modelo cíclico, institucional, racional).  

A dimensão comportamental e motivacional assume particular relevância para explicar como os 

indivíduos percecionam os contextos e participam na tomada de decisão. Objetivamente, surgem 

diversos aspetos a considerar: i) os arranjos e estruturas de governação, exercem diferentes níveis de 

autoridade, por via das lógicas hierárquicas a elas implícitas; ii) os indivíduos são maximizadores de 

utilidade e, portanto, ajustam comportamentos de acordo com a sua avaliação sobre as vantagens e 

desvantagens de uma determinada decisão; iii) os indivíduos nem sempre dispõem da informação e dos 

recursos necessários para tomar decisões ou avaliar o impacto de diferentes soluções; iv) as decisões 

são influenciadas pela utilização de heurísticas de decisão (atalhos cognitivos); v) as preferências e a 

perceção de valor são dependentes do contexto e das configurações sociais; vi) a necessidade de 

formular estratégias concertadas exige a adoção de mecanismos capazes de promover a construção de 

consensos e a aprendizagem coletiva (Schneider & Ingram, 1990). 

A forma como estes pressupostos são articulados materializa-se no que veio a ser um dos contributos 

fundamentais para compreender o processo de formulação de políticas públicas – a teoria da construção 

social (Pierce et al., 2014; Schneider & Ingram, 2008; Schneider & Sidney, 2009). A ideia subjacente é a 
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de que as construções sociais das populações-alvo são tendencialmente refletidas nas instituições e nas 

opções políticas. Como tal, prevalece uma mensagem forte sobre o papel integrador dos valores e dos 

aspetos simbólicos e mais subjetivos que cada grupo social representa; acresce ainda o impacto na 

identidade, participação e crenças individuais e coletivas (Schneider & Ingram, 2008). É, portanto, esta 

noção ampla de que o processo de formulação de políticas não inclui meramente componentes racionais 

e instrumentais, mas também outras que dependem do matricial de valor, lógicas e suposições 

subjacentes às construções sociais, que leva a que seja necessário reconhecer que algumas dimensões 

do processo são claramente normativas (como fundamentos e objetivos) e outras não (como 

ferramentas ou estruturas de implementação) (Schneider & Sidney, 2009). De forma esquemática 

podem ser consideras os seguintes aspetos estruturantes (Pierce et al., 2014; Schneider & Sidney, 2009):  

i. os indivíduos não podem processar todas as informações relevantes para tomar uma decisão e, 

portanto, contam com heurísticas mentais para decidir quais informações reter;  

ii. as heurísticas condicionam a forma como as informações são assimiladas, levando que estas 

sejam selecionadas de acordo com a consistência com crenças preexistentes e outras rejeitadas 

porque não encontram suporte nessa base subjetiva;  

iii. as construções sociais são refletidas de forma subjetiva e involuntária (as questões relacionadas 

com o papel das construções sociais são retomadas no subcapítulo 3.1, onde se destacam os 

contributos da psicologia social e, em particular, o papel das representações sociais e das 

dinâmicas de grupo no processo de decisão);  

iv. há compreensões múltiplas dos padrões objetivos da realidade social;  

v. o poder não está distribuído igualmente entre os indivíduos que intervêm no processo de 

decisão;  

vi. o resultado das decisões – seja por via da maior ou menor internalização das suas expectativas, 

motivações e preferências, ou pelo impacto material e tangível ou imaterial e intangível – 

influencia a perceção de legitimidade, a apropriação e corresponsabilização individual e 

coletiva, bem como os padrões de mobilização cívica e participação; e,  

vii. há incerteza no contexto no qual a tomada de decisão é efetivada.  

Concetualmente surgem diferentes modelos de formulação de política pública, que oferecem visões 

complementares sobre como os aspetos anteriormente referidos se articulam, mantendo uma relação 

tripartida entre a sociedade, o sistema político e as políticas públicas (Figura 4).  
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Fonte: Adaptado de Dye (2013) 

Figura 4: Dimensões determinantes na formulação de políticas públicas  

Embora algumas políticas pareçam, à primeira vista, ser explicadas pela adoção de um modelo 

específico, a maioria é uma combinação de planeamento racional, incremental, envolvimento coletivo, 

gestão de preferências, escolha pública, entre outros (Dye, 2013). A sistematização que a seguir se 

apresenta é baseada no trabalho de Dye (2013) “Understanding public Policy” e permite, de forma geral, 

compreender como se organizam os determinantes em cada modelo de decisão para a formulação de 

políticas.  

 No modelo institucional a relação entre políticas públicas e instituições governamentais é muito 

estreita. A política pública efetiva-se quando é implementada e executada por alguma dessas 

instituições; são geralmente consideradas como obrigações legais, possuem a universalidade 

como outra das características centrais, estendendo-se, por isso, a todas as pessoas de uma 

sociedade e é o poder coercivo que assegura a efetividade do processo de implementação.  

 No modelo racional a política preconiza o ganho social máximo; isto é, os governos devem 

escolher políticas que resultem em ganhos para a sociedade num balanço entre custos e 

benefícios. Existem duas diretrizes importantes nesta definição de ganho social máximo. 

Primeiro, nenhuma ação deve ser adotada se os custos a ela associados excederem os 

benefícios; em segundo lugar, entre as alternativas, os decisores devem escolher a que produz 

o maior benefício em relação ao custo. Contudo, o desafio deste modelo reside na forma como 

a estrutura de custos e benefícios é definida e trabalhada, dada a necessidade de combinar 

elementos objetivos e subjetivos, materiais e imateriais. Nem sempre aferir o impacto ou o valor 

(custo) dos valores sociais, políticos e económicos é um exercício simples ou fácil. De igual modo, 

estimar os custos ou os benefícios não se traduz num exercício linear, dado os efeitos diretos e 

indiretos ou o impacto no médio e longo prazo em todas as variáveis que uma ação pode afetar.  

 No modelo incremental a política pública é considerada a continuação de uma política anterior 

com pequenas alterações, que decorrem de um processo contínuo de aprendizagem. 

 A teoria dos grupos (group model) valoriza o processo interativo e requer a adaptação constante 
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entre múltiplos atores que defendem valores diferentes, representam interesses distintos e 

possuem informações diversas. O papel do grupo é uma preposição forte desta abordagem, na 

admissibilidade de que indivíduos com interesses comuns se unem formal ou informalmente. 

Na gestão de conflitos entre diferentes grupos de interesse, no âmbito de cada situação de 

decisão, devem ser estabelecidas as regras de interação e determinada a forma de gerar 

consensos e alcançar compromissos coletivos. No entanto, neste modelo reconhece-se o 

impacto que grupos de interesse mais influentes (dimensão, força organizacional, liderança, 

etc.) podem ter na determinação da decisão final.  

 De acordo com o modelo de elite, as decisões são de responsabilidade exclusiva de um pequeno 

grupo, sendo determinadas pela sua estrutura de preferências e valores sociais. É claramente 

uma abordagem vertical, que descura o papel da população, de agentes chave ou de outros 

grupos de interesse na tomada de decisão.  

 O modelo de escolha pública compreende o estudo económico da tomada de decisão. 

Tradicionalmente, os estudos na área da economia seguiam o pressuposto de que o 

comportamento privilegia interesses e preferências individuais; a ciência política, no estudo do 

comportamento na arena pública, assume que os indivíduos delimitavam a sua própria noção 

de interesse público. Assim, desenvolveram-se duas versões isoladas da motivação humana. Por 

um lado, a ideia do homo economicus, que coloca os indivíduos enquanto atores interessados 

em maximizar os benefícios individuais; por outro, a noção de homo politicus, onde os 

indivíduos assumem um espírito público e coletivo procurando maximizar o bem-estar da 

sociedade. Mas a teoria da escolha pública desafia esta noção, através do designado contrato 

social, mediado por processos de decisão coletiva; mesmo que os indivíduos procurem valorizar 

os seus interesses individuais, há espaço para a negociação e identificação de pontos de 

convergência e, portanto, de ganhos coletivos. 

 Por fim, a teoria dos jogos é considerada um modelo lógico e abstrato de formulação de 

políticas. Baseia-se no estudo das interações estratégicas dos atores, onde estes precisam 

coordenar e articular as decisões individuais com as de outros atores, particularmente através 

da antecipação das suas estratégias de atuação. 

De uma forma geral, os formuladores de políticas públicas devem idealmente 1) conhecer as 

preferências de valor da sociedade e os seus pesos relativos, 2) estabelecer as alternativas e prever as 

consequências, bem como avaliar os benefícios e custos de cada alternativa e 3) permitir a seleção da 

alternativa mais eficiente. Formular políticas públicas seguindo estes pressupostos requer sistemas de 

apoio à decisão, sem a garantia de ser possível ultrapassar todas as barreiras que se colocam 

operativamente: i) há benefícios e custos conflituantes que não podem ser comparados ou avaliados 
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(e.g. é difícil comparar ou pesar o valor da vida humana em relação a custos da administrativos); ii) 

grandes investimentos em programas e políticas existentes impedem que se reconsiderem alternativas 

excluídas por decisões anteriores; iii) é desafiante coordenar a tomada de decisão de modo que a 

contribuição de todos os intervenientes seja refletida no momento da decisão, sem que haja capturas 

técnicas e políticas do processo; iv) existem limitações técnicas, financeiras e humanas associadas às 

recolha das informações necessárias sobre as alternativas e respetivas consequências; e v) as 

dificuldades em lidar com a incerteza, justificam a opção de manter um alinhamento próximo com as 

medidas anteriores para impedir que ocorram consequências negativas imprevistas. 

 

2.1.2  Estruturas de governação, arranjos institucionais e coordenação 

social 

Numa perspetiva aplicada, o processo formulação e implementação das políticas públicas necessita da 

cooperação e envolvimento de múltiplos atores. Por isso, a resposta aos desafios do processo de tomada 

de decisão em políticas públicas implica associar os desafios dos modelos acima apresentados aos 

diferentes modelos organizacionais, que refletem diferentes níveis de poder, responsabilidade, 

legitimidade e identidade coletiva. A noção de governação ganha relevância neste contexto, por 

sensibilizar para diferentes perspetivas sobre como a decisão se concretiza nas múltiplas escalas de 

atuação, como são mobilizados os diversos atores envolvidos e como se articulam os sistemas de regras 

e normas a estes vinculados (Kennett, 2008; Lee, 2003; Lodge, 2013; Wrona et al., 2013). A apropriação 

deste conceito acarreta uma dimensão normativa, referindo-se à forma como as organizações e 

instituições são (ou devem ser) organizadas e configura uma série de pressupostos sobre coordenação, 

participação e inovação democrática (Lodge, 2013; Newman, 2005).  

São vários os contributos para delimitar o conceito de governação. Stoker (1998) explica a sua utilidade 

no debate sobre as fronteiras entre o setor público e o setor privado, onde se tenta alcançar uma maior 

eficiência na produção de serviços públicos, sem que haja influência direta da figura de autoridade do 

governo. Rhodes (1996) considera que a governação significa uma mudança no sentido de governo, 

admitindo novas formas de governar que, em resultado na necessidade de mobilizar todo o 

conhecimento disponível na sociedade em benefício da democratização dos processos político-

administrativo, se efetivam através de redes. Também Jalali (2005) reconhece a relação de dependência 

de poder que existe entre todos aqueles que intervêm na ação coletiva. Simultaneamente, Kooiman 

(2003) centra a sua discussão na importância de tornar mais produtivas as relações entre as diferentes 

partes do governo. Entende, que não existe um único ator, público ou privado, que tenha todo o 
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conhecimento e as informações necessárias para lidar com a complexidade e diversidade dos problemas 

e, como tal, não é capaz de ter uma visão integrada que lhe permita realizar uma aplicação dos 

instrumentos necessários de forma eficaz e não consegue dominar unilateralmente um determinado 

problema. Assim, o autor considera que a governação significa fazer uso sistemático da diversidade de 

conhecimento disperso na sociedade e (re)organizar e definir os limites na interação com o governo. 

Neste sentido, afiguram-se como elementos centrais no conceito de governação aquilo que na 

perspetiva de Rhodes (1996) se refere à mudança de mercados e hierarquias para redes e parcerias 

como modos de coordenação que ocorrem por via não só das instituições formais, como também de 

contactos e relações informais e, simultaneamente, o que Stoker (1998) denomina de atividade de 

parceria, onde os atores são envolvidos para influenciar nas decisões e na gestão do próprio governo. 

Mas a governação em rede é mais do que a mera construção de parcerias; trata-se, além disso, de as 

orientar intencionalmente para estratégias coletivamente concertadas (Teles, 2016). 

Estas noções suportam novas formas de definir os direitos e responsabilidades dos indivíduos ou grupos, 

públicos ou privados, que pretendem coletivamente dar resposta a um conjunto de problemas e 

necessidades (Rhodes, 1996; Scott, 2001; Stoker, 2004). A complexidade parece estar, por isso, inerente 

à ascensão de padrões baseados em rede e coordenação como aspetos basilares no surgimento de 

novos modelos de governação. 

 
Fonte: Baseado em Rametsteiner, 2009 

Figura 5: Dimensões de governação 

De facto, no contexto da formulação de políticas públicas, reconhece-se a importância de internalizar, 

de forma operativa, estas dimensões de governação; essenciais à prossecução dos objetivos de nível 

micro, através da estruturação de programas integrados baseados em estruturas estratégicas externas, 

sujeitos à evolução de fatores exógenos. Essas decisões requerem coordenação de políticas e estratégias 
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de governação territorial e o domínio destes processos enquanto sistemas integrados de apoio à 

decisão. Implica reconhecer que os problemas de decisão dependem do contexto e não há um padrão 

universal para lidar com a subjetividade e assimetria de informação; a incerteza, imprecisão e 

(dis)semelhanças a que as escolhas e preferências estão sujeitas; e a influência das características 

cognitivas e estruturas sociais, institucionais e económicas de cada indivíduo (Borges et al., 2020). 

Exemplos teóricos e empíricos podem ser encontrados em Arnott e Gao (2019); Arnott e Pervan (2005); 

Eom e Lee (1990); Levin e Milgrom (2004); Marques et al. (2019); McCosh e Correa-Perez (2006). 

Note-se que, assim, o processo de decisão pressupõe a inclusão de conceitos como os de participação e 

responsabilidade partilhada. No primeiro caso, introduz-se a noção de participação pública e 

envolvimento coletivo, que invoca questões de agência, política e de poder; é neste contexto que os 

indivíduos são convidados a decidir sobre opções políticas, ou a contribuir para a decisão em diferentes 

níveis da estrutura de governação. No segundo caso, é importante reforçar a ideia de que as estruturas 

de participação e responsabilização estão intimamente relacionadas, não porque a responsabilidade 

seja algo descentralizado do Estado para os cidadãos, mas porque os cidadãos já se apropriam de uma 

certa responsabilidade através das complexas relações existentes (Newman & Tonkens, 2011). No que 

à escolha (ou decisão) diz respeito, a sua concretização depende dos intervenientes e do contexto em 

que a decisão se insere. Neste contexto, destacam-se dois aspetos fundamentais no processo de tomada 

de decisão. Por um lado, os desafios da governação entendida enquanto abordagem que substitui os 

modelos administrativos tradicionais, diretos e hierárquicos, e reconhece a necessidade de incluir a 

multiplicidade de relações formais e informais entre diferentes agentes, bem como novos tipos de 

ferramentas de gestão e de coordenação para a tomada de decisão (Rhodes, 1996; Stoker, 2004). Por 

outro lado, ao admitir que esta nova conceção requer a adaptação da relação dos vários intervenientes 

(dado que os diversos agentes apresentam objetivos e culturas operacionais distintos) e dos modelos 

organizacionais, destaca-se o papel das instituições – nos diferentes pilares que as compõem – enquanto 

elementos que moldam e determinam o comportamento individual e coletivo (Scott & Meyer, 1991). 

Desde logo, é importante perceber como se estrutura o próprio processo de tomada de decisão, que 

dependerá do tipo da decisão e da forma como o processo é conduzido. No primeiro caso estão 

subjacentes os objetivos e metas, os meios e procedimentos que devem ser levados a cabo em prol 

desses objetivos e consequentemente a forma como devem ser os recursos alocados. Subentende-se o 

controlo estrutural do processo e dos resultados. No segundo caso, relacionam-se questões sobre a 

estrutura da tomada de decisão, correspondendo a um sistema mais ou menos alargado com critérios 

de organização mais verticais ou horizontais, que mexe com a própria estrutura da organização, assim 

como com regras e categorias socialmente definidas (Figura 6). Embora a centralização de poder e de 

recursos possa favorecer uma crescente homogeneização das estruturas de decisão, é preciso avaliar os 
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impactos associados à ausência de diversidade (Scott & Meyer, 1991). Em causa pode estar a limitada 

capacidade de uma sociedade responder às mudanças que ocorrem em contextos incertos. A 

diversidade organizacional dentro de qualquer área de atividade é, conforme os autores defendem, um 

repositório de soluções alternativas, incorporadas em estruturas e estratégias organizacionais, que 

procuram a produção de resultados coletivos conjuntos. O desafio encontra-se tripartido na incerteza 

sobre quais interesses devem ser envolvidos; na pluralidade de regras que podem ser aplicadas; e na 

diversidade de decisões que podem ser tomadas. 

  

Figura 6: Estrutura da tomada de decisão 

Esta complexidade, inerente às formas de coordenação social, de organização e gestão, aos novos 

modelos e instrumentos (que surgem em substituição dos modelos administrativos tradicionais), coloca 

em perspetiva a noção de que as decisões refletem o funcionamento de várias heurísticas de decisão, 

que incluem regras de decisão, estruturas de raciocínio lógico, e sistemas de valores. Como os indivíduos 

não têm toda a informação de que necessitam para tomar decisões e, simultaneamente, não têm 

capacidade de processar, gerir e avaliar toda a informação (Pierce et al., 2014; Schneider & Sidney, 2009; 

Simon & Newell, 1971), baseiam-se em regras heurísticas intuitivas, que permitem reduzir a 

complexidade deste processo (Kruglanski & Ajzen, 1983; Ostrom, 1998; Scott, 2001; Tversky & 

Kahneman, 1974).  

A análise do comportamento individual ou das organizações vem reforçar o facto de que critérios 

assentes na eficiência, na racionalidade, na participação são dependentes das lógicas institucionais e 

das idiossincrasias individuais. Esta análise permite retomar a ideia que contrapõe a abordagem 

institucional aos pressupostos de racionalidade, muito trabalhados na teoria da tomada de decisão – 

detalhados no subcapítulo 3.1.  

Elinor Ostrom contribui para este debate ao assumir que os indivíduos agem instrumentalmente e as 

instituições proporcionam uma sensação de identidade, moldam as preferências e os objetivos e, por 
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isso, é possível alcançar progressos no desenho institucional para lidar com a tomada de decisão em 

contextos desafiantes e incertos e com a complexidade motivacional que lhes é reconhecida (Ostrom, 

1998). As instituições estabelecem, assim, as estruturas, regras, normas e rotinas, que se definem 

enquanto diretrizes primárias que proporcionam estabilidade e significado ao comportamento social 

(Ostrom, 1998; Owen-smith & Powell, 2008; Scott, 2001; Thornton & Ocasio, 2008).  

 
 Figura 7: A forma institucional nos processos de tomada de decisão  

 Os diferentes arranjos institucionais conferem lógicas de decisão e atuação distintas (Scott, 2001):  

• Modelo regulativo: é consistente com uma perspetiva realista social que pressupõe que os 

agentes têm interesses que procuram satisfazer de forma racional. Esta conceção de 

racionalidade admite que os indivíduos são instrumentalmente motivados a fazer as suas 

escolhas de acordo com uma lógica utilitarista de custo-benefício.  

• Modelo normativo: introduz uma dimensão prescritiva, avaliativa e obrigatória na vida 

social. Esta conceção afasta-se da definição restrita de comportamento racional e procura 

explicar de que forma os valores e quadros normativos estruturam os processos de escolha. 

Admite que as escolhas são estruturadas por valores socialmente mediados e estruturas 

normativas, sendo a decisão definida em função do que se espera de cada indivíduo e não 

dos seus interesses individuais.  

• Modelo cognitivo: compreende sistemas de crenças caracterizadas por definições 

compartilhadas da realidade social e representações simbólicas do mundo, que determinam 

o significado atribuído a objetos e atividades. Podem ser identificados vários elementos 

cognitivos, mas as regras constitutivas surgem como as mais relevantes. Estas regras 

envolvem a criação de categorias e a construção de tipificações: processos pelos quais as 

experiências concretas e subjetivas são continuamente subjugadas a quadros de referência 

objetivos e subjetivos. 

Em resumo: i) os indivíduos são fundamentais para o processo e agem racionalmente para maximizar a 

utilidade pessoal; ii) as instituições fornecem uma estrutura para os indivíduos tomarem decisões, 

fornecendo incentivos e restrições previstas pelas regras que as instituições estabelecem e mantêm (as 
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normas refletem as valorizações de comportamento que as pessoas colocam em ações ou estratégias); 

e iii) a maioria dos indivíduos responde da mesma forma para o mesmo conjunto de incentivos. O 

modelo normativo e o modelo cognitivo baseiam-se no pressuposto de que os interesses, identidades, 

valores e pressupostos de indivíduos e organizações estão incorporados nas lógicas institucionais 

dominantes.  

Esta análise pode levantar duas questões. A primeira consiste em perceber de que forma os indivíduos 

tomam decisões coletivas, seguindo os seus próprios interesses, mas sem ter uma decisão imposta por 

uma autoridade externa (entenda-se a influência exercida pelas instituições, ou por outras estruturas 

sociais). A segunda consiste em perceber de que a forma a coordenação e controlo (diretores e líderes 

das organizações, por exemplo) moldam as instituições, que levam os agentes a agir em função dos 

objetivos e interesses do coletivo e não dos individuais.  

Ao compreender a sociedade como um sistema interinstitucional, ganham importância os mecanismos 

de formação de identidade coletiva. A identidade coletiva é a ligação cognitiva, normativa e emocional 

experimentada por membros de um grupo – em função de características idênticas às de outros 

membros desse grupo – e emerge das interações sociais e da comunicação (Thornton & Ocasio, 2008). 

Cada indivíduo ou organização pode fazer parte de vários grupos em simultâneo, para os quais assume 

um conjunto de regras, normas e prescrições, com a preocupação de proteger os interesses coletivos.  

A este respeito é fundamental considerar que, além dos mecanismos de coordenação e controlo, são 

também os aspetos cognitivos, as convenções, as regras, as expectativas individuais e coletivas que dão 

força às instituições e também condicionam os relacionamentos e, por conseguinte, as características 

das redes e estratégias de cooperação estabelecidas. As redes são mais do que meros suportes dos 

campos organizacionais; são também fonte de diferenças horizontais e verticais entre grupos de 

indivíduos, organizações e ações (Meyer, 2008; Owen-smith & Powell, 2008). Segundo os autores, 

enquanto as instituições moldam as estruturas e condicionam os seus efeitos, as redes delimitam o 

campo de ação e clarificam as relações de hierarquia que ajudam a definir as instituições e contribuir 

para a sua eficácia. Os modelos de ação e estruturas sociais são reconfigurados quando se assistem a 

mudanças sociais, técnicas e económicas. Estes processos de mudança, por sua vez, não afetam todos 

os indivíduos ou organizações de forma igual.  
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2.1.3  Governação local como referencial de atuação 

A escala em que se decide não é indiferente para a adoção de quadros concetuais e metodologias de 

apoio à decisão. Esta análise deixa em aberto um conjunto de questões sobre a forma como as várias 

dimensões se articulam e, consequentemente, constituem diferentes modelos de governação. 

A estrutura do governo local tem vindo a mudar ao longo de vários anos, em prol de uma abordagem 

centrada no trabalho conjunto, onde, na maioria dos casos, a parceria surge como um conceito 

integrado (Painter et al., 2003). Apesar dos crescentes esforços neste sentido, identificam-se 

dificuldades no envolvimento dos setores público, privado e associações voluntárias, pelos diferentes 

interesses que representam; simultaneamente, o número de participantes pode tornar estas estruturas 

difíceis de gerir e controlar. Esta complexidade levanta preocupações sobre o papel dos diversos 

intervenientes. A tarefa da decisão é dispersa por vários agentes e entidades, que mesmo assumindo 

um papel dominante são apenas uma das partes do processo; tal implica, a aceitação de uma orientação 

mais estratégica, procurando repensar e (re)construir o conceito de prestação de contas (Painter et al., 

2003), baseado na concertação coletiva e responsabilidade partilhada (Teles, 2016). 

Muitas das mudanças no estilo e estrutura de gestão foram influenciadas pela perceção da necessidade 

de as entidades locais instituírem formas mais estratégicas de gestão, envolvendo a comunidade que 

está vinculada a territórios específicos e representa interesses conflituantes, que determinam o nível de 

comprometimento individual e o sentido de pertença (Chandler, 2010; Miller et al., 2000). Assim, foram 

surgindo modelos alternativos que assentam numa abordagem multinível e na prescrição de formas e 

estruturas de governação local, que se caracterizam em função dos objetivos que preconizam, do nível 

de autonomia local, da abordagem participativa e de cooperação entre múltiplos intervenientes, do 

modelo de prestação de serviços e dos arranjos institucionais (Miller et al., 2000)1.  

 
 

 

1 Miller et al. (2000) sugere quatro modelos de governação local: i) localista, ii) individualista, iii) mobilizador e iv) centralista. O modelo 

localista é aquele que mais se associa à noção tradicional de governo local e é normalmente expresso nas relações formais com órgãos 

e instituições representativos do governo local. Embora se considere que as instituições do governo local devam ter autonomia para 

tomar decisões, devem respeitar os critérios de prestação de contas, garantindo um alinhamento com os interesses e preocupações dos 

cidadãos. Nesta ótica, não obstante a existência da participação pública, é aos representantes eleitos que se confere o poder da tomada 

de decisão, porque o seu estatuto eleitoral lhes confere essa responsabilidade. No modelo individualista a ênfase não está em facilitar 

a escolha coletiva por parte da comunidade local, mas sim em garantir que o sistema de governação local é projetado de uma maneira 

que assegure que os indivíduos conseguem ter acesso aos serviços necessários à satisfação das suas necessidades. O objetivo deste 

sistema deve ser o de assegurar que os indivíduos podem escolher o serviço, em função da vontade de pagar impostos ou taxas. Aqui 

reconhece-se a capacidade de facilitar a diversidade de serviços como resultado da escolha individual (eleitores-consumidores) mais 

ajustados às exigências e desejos dos indivíduos. O modelo mobilizador está centrado na perspetiva de superar as desigualdades locais 
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Além disso, os mecanismos de governação local estão inseridos num contexto de atuação mais amplo, 

com influência na forma como a sociedade civil é organizada e se determina o papel das instituições 

governamentais. Deste modo, a formulação de políticas eficazes depende, em larga medida, da 

interação de iniciativas ao nível local, regional e nacional. É com base neste argumento que Sellers & 

Kwak (2011) definem o grau de influência entre diferentes escalas de ação do governo (local e 

supralocal), enquanto dimensão de análise fundamental2. 

Na ótica de Kooiman (2003), os modelos de governação implicam, por um lado, uma abordagem 

normativa e, por outro, uma abordagem descritiva. No primeiro caso destaca-se o contributo de Miller 

et al. (2000) e, no segundo, o de Sellers & Kwak (2011). Destacam-se ainda outros contributos para a 

definição de modelos de governação, como, por exemplo, os trabalhos apresentados por John (2001), 

Pierre (1999) e Stoker (1991). Em particular, Stoker (1991) reconhece que nenhum país, nem nenhum 

contexto de decisão, se caracteriza por um único modelo de ação e nas diferentes áreas de competência 

podem mobilizar dinâmicas divergentes e complementares. Os modelos de governação resultam de 

visões alternativas sobre as relações centro-locais e, sobretudo, fornecem uma base para avaliar a ação3. 

 
 

 

e as limitações da ação no nível mais local, através do envolvimento das pessoas. O nível local encerra uma oportunidade para organizar 

os cidadãos e mobilizá-los para uma aliança política ativa. Por fim, o modelo centralista não favorece uma forte política local. Assente 

na preferência fundamental para o primado da democracia nacional, o principal desafio consiste em garantir que todos os cidadãos têm 

um acesso semelhante a serviços de qualidade e que as normas, os objetivos e os critérios de desempenho definidos nacionalmente são 

cumpridos, respeitados e mantidas.  
2 Reforçando os desafios da escala, que se colocam na compreensão das relações entre as agências estatais, modelos políticos e 

administrativos e rede de agentes, Sellers & Kwak (2011) propõem quatro modelos de governação. O modelo nacionalizado consolida 

todos os níveis de governo em torno de agendas nacionais e combina integração programática vertical da formulação de políticas com 

integração horizontal da sociedade civil. Os governos locais têm poderes e capacidades financeiras, mas a sua ação define-se no âmbito 

dos quadros de financiamento nacionais. No modelo localista cívico a sociedade civil participa ativamente na governação local, mas a 

formulação de políticas não é integrada verticalmente em torno de agendas programáticas. Neste tipo de modelo, o governo local possui 

poderes jurídicos, capacidades administrativas ou recursos fiscais limitados e, por isso, não tem o poder necessário para executar as 

políticas nacionais. Em vez disso, os governos locais recebem autonomia para criar seus próprios recursos na busca de objetivos 

determinados localmente. Em oposição ao modelo anterior, a mobilização tende a concentrar-se no nível local. O modelo elitista local 

assume um papel central para as elites no governo local e administração do Estado. A sociedade civil neste contexto apresenta uma 

organização relativamente débil e sua integração formal nos modelos de governação local ou multinível é limitada. Por fim, o modelo 

elitista define-se por uma estrutura de governo local que não apresenta instituições eficazes, bem como pela ausência de participação 

local.  

3 Stoker (1991) propõe quatro modelos de governação local. O modelo de autonomia relativa dá independência às autoridades locais, 

dentro de uma estrutura definida de poderes e deveres. As relações do governo central com as autoridades locais são, portanto, 

amplamente determinadas pela legislação. Dentro do modelo de autonomia relativa as autoridades locais podem seguir políticas que 

compartilham com o governo central ou que diferem daquelas defendidas pelo governo central. No modelo de agência as autoridades 

locais são vistas principalmente como agências responsáveis pela execução das políticas do governo central. Isso é garantido por 

especificações detalhadas na legislação, pelo desenvolvimento de regulamentos e pela implementação de operações de controlo e 

fiscalização. Por fim, no modelo interativo é difícil definir as esferas de ação do governo central e local, pois estão envolvidas num 

complexo padrão de relações e interdependências. As decisões resultam de processos de debate coletivo e, por isso, há uma diluição de 

responsabilidades. 



 
 

29 

A reconfiguração das estruturas locais por via da transferência de competências e funções trouxe 

mudanças significativas. O contexto operacional, resultado da complexidade crescente da realidade 

atual, exige estruturas internas mais flexíveis, bem como a existência de fronteiras mais permeáveis 

entre as entidades locais e o seu contexto envolvente, assumindo a transição de uma cultura hierárquica 

rígida para outras formas organizacionais (Haveri, 2006; Painter et al., 2003; Teles, 2016).  

A propósito da tendência para a descentralização verificada na maior parte dos países da Europa (Stoker, 

1991), refletida na responsabilidade e transparência transferidas para as autarquias locais, Blair (1991) 

sistematiza algumas situações marcadas por diferenças na abordagem sobre o papel do governo local, 

onde as relações dos intervenientes são determinadas em função do seu potencial para assegurar 

processos e decisões mais eficientes e eficazes. Problematiza que é na ponderação dos objetivos e na 

sua concretização que o processo democrático no nível local dá a sua contribuição para a eficácia do 

governo local; sobretudo se da governação local for esperada a tomada de decisão sobre políticas e 

ações estratégicas, definição de prioridades entre projetos de investimento, definição de orientações 

para o desenvolvimento da comunidade local e assegurar melhores padrões de qualidade de vida.  

As reformas da governação local são um fenómeno que tem estado na agenda política da maioria dos 

países europeus desde os anos 1960 e, na sua generalidade, são um produto da melhoria na democracia 

local e da procura por maior eficiência das políticas locais (Teles, 2016). Estas reformas são, sobretudo, 

caracterizadas por processos de delegação de competências acompanhados de profundas 

transformações nos modelos institucionais e nos mecanismos locais de financiamento e autonomia 

fiscal.  

Na década de 90, o governo local em Portugal era descrito como um sistema em formação, onde os 

municípios e freguesias eram vistos como elementos centrais no desenvolvimento das estruturas 

democráticas da sociedade (Pereira, 1991). A estrutura de governo local, em Portugal, tem fortes 

fundamentos constitucionais e o seu curso de ação é limitado pela existência de recursos financeiros e 

técnicos. O trabalho de Pereira (1991) descreve vários programas de reforma, que tiveram impacto na 

eficácia e na capacidade de resposta na prestação de serviços. Esta análise é atualizada por Nunes Silva 

(2017), que coloca em perspetiva quatro décadas do governo local em Portugal.  

O processo de descentralização administrativa em Portugal é visto como o quadro institucional básico 

para a governação e sustenta como principais forças motrizes as mudanças amplas e dinâmicas ao longo 

do tempo que se impuseram por via da transição para o regime democrático na década de 1970 e pelas 

reformas políticas sucessivas desde então, da crise económica e financeira de 2008 e da implementação 

das políticas públicas da União Europeia. Ao longo dos anos, desde 1976, os municípios viram as suas 

funções, o perfil dessas funções e as competências a mudar; embora, em alguns casos, a transferência 
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ou delegação de novas funções, em diferentes setores (por exemplo, educação, proteção civil, saúde, 

habitação social, justiça e infraestruturas), não signifique autonomia na sua plena execução, uma vez 

que algumas delas correspondiam a obrigações sociais do Estado (Nunes Silva, 2017).  

O papel dos municípios e a importância dos mecanismos de governação local foram-se transformando 

e moldando aos desafios de contexto. Os Fundos Estruturais da União Europeia (UE) e os complexos 

mecanismos da UE para apoiar e financiar programas de desenvolvimento regional impõem um quadro 

político específico aos estados membros e exigem novos procedimentos de cooperação e articulação, 

sobretudo na harmonização das competências dos respetivos municípios, cujos objetivos e perspetivas 

podem não estar totalmente alinhados com as prioridades definidas ao nível supramunicipal (Teles, 

2016). De forma mais evidente, desde o quadro financeiro europeu para 2007-2013, foi colocada ênfase 

nas redes territoriais e foram incentivadas as parcerias interinstitucionais; no Programa Portugal 2020, 

verifica-se uma intensificação destas lógicas de cooperação e regista-se uma mudança substancial no 

paradigma do apoio financeiro europeu, mais orientada para a economia (competitividade, 

internacionalização e emprego) e inclusão social (Nunes Silva, 2017; Teles, 2016). Esta mudança no 

paradigma do financiamento da UE, aliada às competências que os municípios passaram a ter na área 

social (por exemplo, educação, habitação social, saúde, cultura e desporto), inevitavelmente induziram 

mudanças no perfil das atividades das autarquias locais, que tiveram resultado na forma como os 

instrumentos de planeamento municipal foram desenvolvidos (e.g. planos estratégicos, planos setoriais 

na área social [Carta Social], na área da educação [Cartas Educativas e Projetos Educativos], estratégias 

de monitorização).  

Numa dimensão mais prática e operativa, as múltiplas formas de cooperação intermunicipal 

implementadas nas últimas décadas têm assumido um papel relevante nas relações centro-locais. A 

cooperação intermunicipal é um fenómeno generalizado que acompanha o surgimento da governação 

e economia em rede, onde as estruturas hierárquicas políticas e administrativas seguem uma 

organização mais aberta a dinâmicas horizontais (Teles, 2016). Em particular, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses surge como interlocutor principal na mediação de conflitos que resultam de 

uma tendência de concentração, onde as decisões resultam de um formato centralizado. São vários os 

exemplos apontados por Nunes Silva (2017), onde os municípios se fazem ouvir através da sua 

representação nestas estruturas. Apesar do baixo nível de descentralização que é reconhecido ao 

governo local em Portugal, é importante perceber que Portugal continua a impulsionar os municípios 

para uma gestão mais descentralizada baseada na governação multinível e em rede, num contexto de 

grande complexidade inerente aos arranjos de governação que resulta (Teles, 2016): 

• Do país ter apenas dois níveis formais de governação (nacional e local), mas simultaneamente 
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ter um quadro jurídico complexo, estruturas e instituições sobrepostas, incompatibilidades 

territoriais, fragmentação organizacional e novas entidades regionais, que tornam o processo 

de formulação de políticas públicas difícil de gerir.  

• Da divisão a nível municipal, onde cada concelho está dividido em freguesias com os quais as 

autarquias têm de interagir regularmente.  

• As Comissões de Coordenação Regional e departamentos regionais, que estabelecem um nível 

de governação quase-regional, embora as suas competências se relacionem principalmente 

com a coordenação descentralizada de políticas públicas, planeamento e estratégia regional e 

financiamento da UE. 

• Do quadro legal e jurídico, onde se estabelecem as competências municipais, materializadas em 

regulamentos e leis distintos.  

• O baixo nível de autonomia local que é acentuado pelas limitações orçamentais que são 

impostas pelo governo central. 

Neste contexto, a governação local está cada vez mais relacionada com a complexidade que resulta da 

disponibilização de serviços e da capacidade de responder às necessidades das comunidades, que, por 

sua vez, dependem da articulação de agentes diversos e de uma infinidade de instituições públicas e 

privadas, cujas áreas de atuação excedem, na maioria das vezes, os limites dos municípios (Teles, 2016). 

Assim, a governação local amplifica o efeito de escala e, do ponto de vista da eficiência da governação, 

determina a necessidade de contrariar a fragmentação organizacional e de reforçar o envolvimento de 

entidades e agentes multiterritoriais e setoriais.  

A importância de contrabalançar preferências individuais e públicas delimita, assim, um dos grandes 

desafios da governação local. O processo de interação envolve uma contínua reflexão deliberativa sobre 

as vantagens, desvantagens, custos e benefícios. Atualmente, a complexidade e os desafios na 

formulação e implementação de políticas públicas moldam os arranjos institucionais e os modelos de 

governação, que vão diluindo as estruturas hierárquicas e fragmentadas através de sistemas mais 

colaborativos e flexíveis. Ao mesmo tempo que se estabelecem as diferenças face às funções 

tradicionalmente assumidas em matéria de política pública, que se traduzem no gradual alargamento 

das esferas de competência das entidades supranacionais na resposta aos processos de integração 

política à escala europeia e na descentralização, que valoriza progressivamente os espaços 

locais/regionais e as iniciativas de proximidade (Dias & Seixas, 2019), o âmbito territorial de cada política 

sai reforçado enquanto fator de operacionalização das políticas e das decisões (Reis, 2015).  
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2.1.4  Cooperação, conhecimento técnico, informação e conhecimento 

coletivo4 

A ausência de um entendimento unificado sobre o conceito de governação, traduz-se nas diferentes 

conceções que originam abordagens distintas sobre as estruturas organizacionais, os processos 

administrativos, a forma de gestão, os sistemas de incentivos e regras. Como consequência, resultam 

múltiplos sistemas de leis, normas, decisões e práticas administrativas, que inseridos em contextos 

complexos influenciam o fornecimento de bens e serviços e a formulação de políticas públicas (Andrew 

& Goldsmith, 1998; Jessop, 1999). As secções anteriores contextualizam a tendência para assumir a 

governação como uma noção mais ampla de formulação de política pública, onde os governos locais são 

cada vez mais vistos como facilitadores desses processos, possibilitando redes locais colaborativas 

(Kahlon, 2019; Teles, 2016; Teles et al., 2021). 

Na prática, indivíduos e instituições interagem em processos dinâmicos de coprodução de 

conhecimento, partilha de responsabilidade e de apropriação coletiva da tomada de decisão. A maioria 

dos modelos de governação local, como os acima apresentados, derivam de uma abordagem normativa 

e procuram descrever formas de conduzir o processo decisão política. A investigação nesta área abre 

múltiplas perspetivas sobre a pluralidade de mecanismos, de base coletiva, que caracterizam a forma 

como atores sociais, entidades públicas e privadas (ou atores governamentais e não governamentais) 

cooperam em torno de objetivos comuns. As interações verticais e horizontais, incluindo aquelas entre 

diferentes níveis de governo e entre atores governamentais e não governamentais, são características 

de governação relevantes e a coordenação geral destas interações deverá ser baseada em dois 

princípios fundamentais: flexibilidade e subsidiariedade (Rivolin et al., 2013). De facto, o processo de 

decisão é colocado num debate dialético entre modelos de governação verticais ou horizontais, fazendo 

contrastar estruturas de decisão que seguem lógicas hierárquicas (top-down) de outras ancoradas em 

formatos de comunicação mais orgânicos, fluídos e interativos (bottom-up). Os diferentes níveis de 

interação associados a estes processos, que ambicionam sinergias e resultados robustos, levantam 

 
 

 

4 Este subcapítulo inclui conteúdos resultantes de um trabalho publicado no Compêndio de Políticas Urbanas desenvolvido no âmbito 

dos projetos de Investigação SPLACH – Spatial PLAnning for CHange (POCI-01-145- FEDER-1643) e DRIVIT-UP – DRIVIng forces of urban 
Transformation: assessing pUblic Policies (POCI01-0145-FEDER-031905) –  https://projectsplach.up.pt/compendium-urban-policies-pt/. 
Enquanto autora do trabalho “A participação no apoio ao planeamento estratégico” (Borges et al., 2021) destaco o papel de relevo: i) 
na recolha, análise e sistematização da reflexão sobre o planeamento estratégico e o processo de decisão, nomeadamente em situações 
que carecem da combinação de diferentes conhecimentos (científico, técnico, especializado, contextual, leigo); ii) na organização dos 
principais desafios e apresentação de recomendações que têm em conta as vantagens e desvantagens associadas a diferentes 
metodologias de trabalho, métodos e técnicas de apoio à decisão; e iii) na integração e articulação de todas as secções desenvolvidas.  

https://projectsplach.up.pt/compendium-urban-policies-pt/
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questões sobre a eficácia, eficiência e efetividade de processos de decisão mais abertos. Na prática, o 

desafio passa por legitimar a ação através da capacidade de combinar e dar sentido ao conhecimento e 

aos contributos de vários agentes (desde equipas técnicas e especializadas à sociedade civil e 

comunidade), de os pôr a discutir e gerar consenso. O rigor das decisões é ainda influenciado pelo 

contexto de incerteza em que normalmente se inserem e, simultaneamente, pela persistência de 

interesses e opiniões divergentes dos agentes que intervêm nas várias etapas do processo de decisão, 

desde a definição do objeto de decisão, passando pela formulação de alternativas e terminando na 

escolha e implementação das opções. Existe, assim, uma questão de base relacionada com a informação 

e o conhecimento dos envolvidos no processo de decisão, que determina os posicionamentos e os 

julgamentos individuais, por um lado, e justifica o seu envolvimento em diferentes momentos do 

processo, por outro. É este envolvimento que capacita os envolvidos e melhora a ação coletiva em torno 

de objetivos comuns, reforçado por uma cultura que favorece o consenso e a partilha de 

responsabilidades. 

Recupera-se aqui a importância do território e a noção de territorialidade, nas múltiplas vertentes e 

dimensões que podem ser consideradas na sua delimitação concetual e operativa. O termo 

‘territorialização’ sugere que o território passou a ser uma dimensão importante para a ação 

governativa, na medida em que os órgãos centrais se tornam mais sensíveis à especificidade dos 

territórios, permitindo que os atores locais/regionais participem da formulação e da implementação de 

políticas públicas (Dias & Seixas, 2019). É a este nível que se reforça a importância das relações de 

governação (e.g. territorial, local, multinível, etc.) para integrar múltiplas perspetivas na construção de 

uma visão partilhada sobre um dado território e sociedade (Covas & Covas, 2013; Dias & Seixas, 2019). 

As múltiplas perspetivas referem-se i) às relações sociais (identidades, diferenças, redes, desigualdades 

e conflitos); ii) às apropriações do espaço (material, objetiva, concreta, real, simbólica, subjetiva, 

abstrata, cognitiva); iii) aos comportamentos, objetivos, desejos e necessidades (individuais e coletivos); 

e iv) às práticas espácio-temporais (multidimensionais, efetivadas nas relações sociedade-natureza e 

nos significados simbólicos e vivenciados do espaço) (Dias & Seixas, 2019; Lefebvre, 1974; Saquet, 2012). 

De certa maneira, a compreensão do território de uma forma integrada e multidimensional conduziu o 

processo transformativo da definição e implementação de políticas públicas assente no maior 

reconhecimento da influência e importância do nível local na decisão e ação governamental e no 

fortalecimento crescente das comunidades locais (Dias & Seixas, 2019). 

O planeamento é enquadrado enquanto atividade que liga o conhecimento à ação, procurando 

identificar e prever necessidades, reconhecer os agentes de mudança que impactam no curso de ação 

(acontecimentos inesperados, decisões e ações no presente), definir objetivos, estabelecer programas e 

implementar projetos. O fim último é o de melhorar as condições de vida das populações e dos 
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territórios, porque a sua prática permite reduzir as assimetrias e desigualdades, enquanto avalia as 

potencialidades e os bloqueios perante os desafios de coesão e de competitividade. Esta conceção 

reforça a relação das atividades humanas no espaço (físico, social e humanizado), que tem vindo a relevar 

a importância de articular múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais. Fundamentalmente, 

o exercício da atividade de planeamento compatibiliza as dimensões científica, técnica, administrativa e 

política, e desenvolve-se através de rotinas que evidenciam o seu caráter interdisciplinar e integrado 

(Marques et al., 2018). Por esse motivo, estes processos exigem mecanismos e estratégias adequadas 

para estruturar, organizar e compatibilizar perceções, expectativas e preferências coletivas. Implica a 

necessidade de, num mesmo contexto, trabalhar objetiva e subjetivamente os assuntos e lidar com a 

elevada incerteza, uma vez que as ruturas não se conseguem prever (ainda que exercícios de previsão e 

projeção possam ser úteis para a reflexão) e não dependem de análises de tendências passadas (Borges, 

2012; Marques et al., 2016, 2018, 2020).  

A informação e o conhecimento desempenham um papel muito importante no planeamento e para 

qualquer contexto de decisão, cujo requisito é o de todas as opções serem tecnicamente fundamentadas 

e baseadas em informação rigorosa. Este rigor é, muitas vezes, associado a uma a maior objetividade, 

fortemente suportada em conhecimento especializado (conhecimento científico e técnico); limitar a 

decisão a este tipo de informação torna os processos demasiado estáticos e pouco flexíveis. A 

sistematização feita por Albrechts (2017) coloca o planeamento [estratégico] numa dicotómica relação 

que envolve conteúdo e processo, estática e dinâmica, restrições e expectativas, o cognitivo e o coletivo; 

envolve o planeado e o conhecido, o socioeconómico e o político, o público e o privado; tem como foco 

a visão e a ação, o local e o global, a legitimidade e uma tradição democrática, valores e factos, 

seletividade e integração, igualdade e poder, de longo e curto prazo. A natureza interativa associada ao 

planeamento [estratégico] sai reforçada, destacando a relevância do envolvimento coletivo como um 

meio auxiliar na mobilização da ação, ao permitir trazer para o processo de decisão informação 

complementar sobre o contexto e sobre o que as pessoas querem, precisam, pensam e priorizam. 

Quando se considera a existência de múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais, são vários 

os desafios que estas questões levantam para a eficácia e efetividade dos processos. Do ponto de vista 

da organização, implica contrariar a falta de credibilidade que a participação tem tido em contextos reais 

de decisão, ancoradas na incapacidade de dar voz a todos os intervenientes, na desconexão entre os 

contributos e o resultado da decisão, e na crítica assente na captura técnica e política dos processos 

(Nogueira et al., 2017). A participação alargada, assente no diálogo aberto, deverá ser uma forma de 

estimular o efeito de coprodução, de base coletiva e de construção social, contrariando abordagens de 

comunicação vertical. O conhecimento contextual e a diversidade de expectativas, experiências, 

julgamentos, visões, conceitos e soluções encontram um palco comum. A importância de adotar 
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metodologias de trabalho que harmonizem esta multiplicidade de componentes, evitando uma certa 

arbitrariedade na forma como a informação é comunicada e os contributos são organizados e usados, é 

justificada pela necessidade de contrariar uma certa ausência de cultura cívica, por descrédito do 

impacto que os contributos individuais podem ter nas decisões finais. Ao demonstrar que o processo de 

decisão é transparente e é atribuído um sentido operativo aos contributos, contribui-se para uma maior 

legitimação do processo e para a construção de uma identidade coletiva movida pelo compromisso e 

sentido de pertença.  

Apesar da ambivalente prática que os processos de participação podem assumir, há uma crescente 

tendência para processos mais interativos e deliberativos e menos informativos (Nogueira et al., 2017; 

Wolf et al., 2021). Por um lado, subjaz a questão da legitimidade, onde se discutem os diferentes tipos 

de conhecimentos que podem ser mobilizados em diferentes fases do processo. Por outro lado, debate-

se a questão da representação de diferentes interesses, associando-se a ideia de que quanto maior for 

participação melhor serão os resultados obtidos. Mas, a este respeito importa esclarecer que processos 

deliberativos em grupos de grande dimensão estão sujeitos a problemas associados ao pensamento 

grupal, como seja, por exemplo, o controlo de opiniões por algum dos intervenientes ou o efeito de 

captura e polarização (Borges et al., 2020; Forsyth, 2010; Hogg & Tindale, 2001; J. C. Marques, 2009). 

Por outro lado, as pessoas deixadas fora das arenas deliberativas podem sentir que as questões em que 

estão envolvidas não são suficientemente refletidas, acrescentando um problema de legitimidade ao de 

representatividade. 

Do ponto de vista da decisão e implementação importa uma reflexão sobre como conduzir estratégias 

de facilitação integradas em arranjos de governação colaborativa. De facto, decisões tomadas em 

contextos participativos são desafiadas pela necessidade de integrar as diferentes perspetivas, 

expectativas, interesses e prioridades públicas e privadas. A construção de consensos, com forte 

sustentação técnica, antecede duas fases importantes: a de priorização coletiva e estratégica e a de 

planeamento da ação. Na sua ligação à ação, uma estratégia tem de ser simultaneamente abrangente e 

seletiva. Abrangente, no sentido de integrar as diferentes lógicas de interação (estruturas de governação 

local e territorial e escalas de atuação), não deixando nada importante de fora (ilustrada pela visão 

estratégica); e seletiva, na medida em que o plano de ação deve refletir as prioridades de intervenção 

estabelecidas para a implementação. Na sua confluência, a abrangência e seletividade devem potenciar 

maior flexibilidade aos cursos de ação definidos. 

A gestão do envolvimento de todos os atores governamentais e não governamentais é uma condição 

básica para desenvolver e fortalecer os processos de decisão. O esforço de continuamente agregar e 

consensualizar perspetivas molda o posicionamento estratégico face às potencialidades e dificuldades 

identificadas; mas é a capacidade de alinhar a atuação às prioridades e às preferências coletivas que 
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materializa a visão estratégica em planos de ação efetivos. Estes processos não estão, todavia, 

desvinculados dos modelos de governação local e multinível, que assumem as mais distintas 

concretizações em âmbitos setoriais e territoriais diversificados.  

Às diferentes escalas de atuação (nacional, regional e local) associam-se mecanismos próprios para uma 

abordagem integrada de desenvolvimento territorial. A este nível apela-se a diferentes lógicas de 

cooperação e de participação ativa que conduzam a planos de ação alinhados com os objetivos 

estratégicos, temáticos e programáticos. Os Fundos Europeus, inseridos em ciclos de programação 

comunitária, os instrumentos de orientação estratégica, como sejam as Estratégias de Especialização 

Inteligente ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a necessidade de responder a choques 

externos, sublinham inequivocamente o papel destes processos de decisão, mais permeáveis à 

influência de diferentes tipos de conhecimento (técnico, científico, especializado, tácito, setorial e 

comunitário). Por um lado, a exequibilidade dos planos de ação decorre da simbiótica relação entre a 

capacidade de identificar oportunidades de investimento e de ajustar as intervenções face às 

prioridades estabelecidas, aos problemas identificados e aos recursos disponíveis. Por outro, a 

efetividade das decisões pressupõe ainda que a cooperação interinstitucional e a gestão em rede, 

motivada pelo processo participativo, estejam contemplados numa estrutura de competências, com 

atribuição clara de responsabilidades e funções ao nível da implementação das ações e da coordenação 

das equipas e entidades envolvidas. 

 

2.1.5  Síntese  

O estudo do processo de formulação de políticas públicas não se deve limitar à mera reflexão sobre o 

ciclo de vida das políticas públicas. Pelo contrário, deve ajudar a compreender a estruturação mais geral, 

que explica as diferentes configurações e estruturas de decisão, por sua vez, dependentes do nível de 

autonomia das entidades nos diferentes níveis territoriais em que operam, das relações verticais e 

horizontais implícitas nas formas de interação e cooperação de múltiplos intervenientes, do modelo de 

prestação de serviços públicos e dos arranjos institucionais e de governo local que as suportam. Uma 

política pública deve ser percecionada como resultado de um conjunto de decisões e ações que resultam 

de um processo contínuo de interações de vários atores cujas opções são influenciadas pela escala de 

atuação, pelos recursos de que dispõem e pelos objetivos que preconizam (Sabatier, 2007). Portanto, é 

importante destacar que o processo de escolha ou decisão de entre várias alternativas depende não só 

das restrições (económicas, técnicas, financeiras, etc.), como também da forma como cada indivíduo as 

perceciona e valoriza, onde a informação e conhecimento de que dispõe é determinante. Das várias 

perspetivas teóricas ressaltam diferentes abordagens e conceções sobre a forma como se articulam 



 
 

37 

escolhas e decisões. Coloca-se, desde logo um conjunto de desafios relacionados com a necessidade de 

desenvolver ou construir modelos explicativos do processo de decisão; por um lado, na formulação de 

alternativas e, por outro, na forma como se fazem escolhas face aos objetivos e estratégias delineados.  

É na resposta a estes desafios que vão surgindo e redefinindo-se diversos modelos de governação, que 

crescentemente admitem padrões de tomada de decisão pública mais flexíveis, articuladas e em rede. 

Estes modelos definem-se, também, dentro de contextos complexos e em constante mudança, onde as 

decisões públicas deixam de estar totalmente dependentes de uma estrutura hierarquicamente 

organizada e passam a ser definidas pela interação de um conjunto diversificado de organizações e 

intervenientes situados em diferentes níveis territoriais.  

Como refere John (2001), a rede das políticas tem sido uma característica permanente da administração 

pública, mas a governação implica que essas redes sejam mais abertas, complexas e consequentemente 

instáveis. Como corolário desta interpretação, emerge a noção de parceria e da institucionalização, onde 

a ação do governo reflete uma noção de sociedade civil em que todos os parceiros e todos os cidadãos 

têm obrigações e interesses mútuos em assegurar o progresso social e económico local. Por isso, a 

governação local consolida-se enquanto processo de i) transferência de poder e de recursos 

centralizados dos agentes eleitos para os agentes de proximidade; e ii) coordenação de interesses 

públicos e privados e o desenho de diferentes modelos de governação reflete os diferentes valores, 

regras e práticas (Haveri, 2006; John, 2001; Teles, 2016, 2007). Inevitavelmente, esta abordagem implica 

novas ferramentas de gestão e de coordenação, bem como a adaptação dos modelos organizacionais. 

A concretização desta visão decorre do desenho institucional a nível local, mas também da clarificação 

do papel das instituições locais formais e da sociedade civil. Estes aspetos podem ser analisados em 

função i) da escala e comunidade e ii) dos arranjos dos mecanismos de governação.  

Quanto à escala e à efetividade da decisão, a proximidade física não é suficiente para criar o sentimento 

de pertença necessário ao envolvimento cívico e as fronteiras organizacionais formais e sua dimensão 

têm uma importância óbvia, uma vez que é dentro dessas fronteiras e estruturas que se compartilham 

interesses, valores e regras (Dias & Seixas, 2019; Teles, 2007). O reconhecimento desta importância 

pelas entidades locais, justifica alterações significativas na abordagem à governação ao nível local, 

suscitando alguns elementos que emergem do problema de escala. No domínio dos arranjos de 

governação, introduz a adaptação institucional (ou o (re)desenho institucional) como elemento central 

na construção do capital social, permitindo, assim, responder às iniciativas da sociedade civil e promover 

redes formais e informais. De facto, as reformas da administração local procuram responder a estes 

desafios, na expectativa de promover a acessibilidade e integração dos cidadãos nos mecanismos 

participativos, reconhecendo que os laços sociais das comunidades locais com as instituições formais 
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dependem de uma cultura organizacional ajustada, nomeadamente ao nível do desenho institucional 

local e das lideranças locais (Teles, 2007). 

A reconhecida necessidade de combinar diferentes conhecimentos (científico, técnico, especializado, 

contextual, leigo) enquadra o envolvimento de múltiplos atores numa perspetiva dual entre conteúdo 

e processo, que exige i) recorrer a diferentes momentos (formais e informais) de envolvimento e 

interação, ajustados aos propósitos de cada fase e aos contributos de cada interveniente; ii) demostrar 

como os contributos podem ser traduzidos e transformados para o processo de decisão. Se, por um 

lado, é essencial perceber o que as pessoas querem, precisam, pensam e priorizam, por outro, é 

determinante inscrever essa pluralidade no contexto da ação. O resultado da participação é sempre um 

complemento à dimensão técnica do processo e é no exercício de contrabalançar valores, factos, 

restrições e expectativas, que se filtram, organizam, e tornam operativos esses resultados.  

As mudanças nas estruturas de gestão que incidem sobre a relação entre os cidadãos e sua localidade 

(Chandler, 2010; Miller et al., 2000) desafiam as estruturas institucionais a envolver esquemas de 

participação e a resolver algumas contradições durante o processo de decisão. Apesar de este 

envolvimento ser justificado pela sua positiva influência no aumento da quantidade de contribuições e 

no potencial de produzir resultados efetivos, há, simultaneamente, uma sistemática falta de 

reconhecimento da validade técnica das contribuições de atores externos aos quadros políticos e 

técnicos das estruturas de decisão. Não existe uma solução ideal para o conflito entre a crescente e 

legítima vontade de incentivar o envolvimento alargado de agentes territoriais, a necessidade de 

assegurar o rigor técnico e a necessidade de garantir condições para a responsabilização e prestação de 

contas dos órgãos de decisão. Mas, são muitas as estratégias de colaboração e comunicação que estão 

na base de abordagens bem-sucedidas para melhorar as contribuições de públicos diversos.  

Além da tensão entre diferentes lógicas de ação, implícitas aos contextos institucionais em que se 

inserem, está o desafio de estabelecer relações entre múltiplos interesses, valores e conhecimentos. Os 

momentos de interação (formais e informais, técnicos ou alargados) devem ser bem definidos, 

esclarecendo a sua importância e qual o seu efetivo contributo para as diferentes fases do processo; 

devem ser apresentados os objetivos, os desafios do contexto e as metodologias de trabalho, e devem 

ser adotados planos de trabalho exequíveis e realistas. Capacitar a participação também é reconhecer 

que cada tipo de conhecimento pode ser canalizado em diferentes fases do processo de decisão.  

Urge assim a necessidade de repensar as metodologias de trabalho, métodos e técnicas de apoio à 

decisão que sirvam os objetivos de cada contexto de decisão e permitam resolver os desafios operativos 

que decorrem das múltiplas estruturas de governação, dos arranjos institucionais e da interação de 

diferentes intervenientes ao longo do processo. 
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2.2  Sistemas de apoio à decisão em políticas públicas5 

2.2.1  Enquadramento geral 

A necessidade de definir sistemas de gestão e modelos de apoio à decisão mais adequados aos 

desafios organizacionais é amplamente reconhecida. No domínio das políticas públicas esta 

necessidade foi inicialmente ancorada na ambição de melhorar a eficiência governamental e a 

eficácia do processo de tomada de decisão (Hall, 1986). Apesar de apresentar uma análise focada na 

otimização e redução de custos e tempos, o autor reconhece o potencial dos sistemas de apoio à 

decisão (SAD) na resposta a diferentes problemas de decisão, dos mais aos menos estruturados, aos 

quais são atribuídos distintos níveis de certeza e risco. Coloca em perspetiva a utilização de modelos 

analíticos clássicos e a pertinência de recorrer a modelos heurísticos e até criativos. Apesar da 

disponibilidade de ferramentas de modelação e simulação é necessário desenvolver metodologias e 

técnicas robustas e intuitivas de suporte à decisão que sejam flexíveis e adequados aos desafios 

inerentes às estruturas de governação, arranjos de institucionais e objetivos do processo de decisão; 

devem permitir aos vários atores políticos (Ibrahim, 2018): 

• Construir e compartilhar um modelo mental do problema em análise; 

• Desenhar opções de política, cada uma estruturada como uma combinação particular de 

vários tipos de instrumentos de política, e avaliar os impactos (económicos, financeiros, 

sociais, ambientais e outros) prováveis das opções; 

• Comparar opções de políticas concorrentes, levando em consideração as preferências dos 

decisores técnicos, políticos e grupos de interesse. 

O processo de formulação de políticas públicas, como apresentado anteriormente, associa-se a 

vários modelos, respeitando as premissas teóricas que foram sendo elaboradas e contestadas. 

 
 

 

5 Os pontos 2.2.2  - Características e funções dos sistemas de apoio à decisão e 2.2.3   - Sistemas de apoio à decisão no planeamento, na 

decisão estratégica e na definição de políticas públicas contêm conteúdos resultantes de um trabalho publicado no Compêndio de 
Políticas Urbanas desenvolvido no âmbito dos projetos de Investigação SPLACH – Spatial PLAnning for CHange (POCI-01-145- FEDER-
1643) e DRIVIT-UP – DRIVIng forces of urban Transformation: assessing pUblic Policies (POCI01-0145-FEDER-031905) –  
https://projectsplach.up.pt/compendium-urban-policies-pt/. 
Enquanto coautora do trabalho “Sistemas de Apoio à Decisão em Planeamento” (Marques, Borges, et al., 2021) tive um papel 
determinante: i) na recolha, análise e sistematização da literatura de referência sobre sistemas de apoio à decisão, do qual resultou a 
organização das principais características e funções que um SAD deve ter e a compreensão do processo de evolução que esteve associado 
às diferentes logicas de implementação; ii) na definição de um referencial que suporta a importância dos SADs nos processos de 
planeamento; iii) no aprofundamento dos diferentes níveis de SAD que são apresentados, que tiveram como base reflexão 
anteriormente desenvolvida em (Marques et al., 2020); e iii) na organização dos principais desafios e definição de diretrizes gerais para 
a tomada de decisão em contextos de planeamento. 

https://projectsplach.up.pt/compendium-urban-policies-pt/
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Gradualmente foi-se reconhecendo que o processo de formulação de política se define por um 

sistema dinâmico, influenciado pela forma como se delimitam os problemas, definem as alternativas 

e se lida com a informação e conhecimento disponível. Numa estrutura tripartida que envolve 

problemas, soluções e participantes, enquadra-se a forma como se tomam decisões, sendo 

determinante o modo como se lida com: i) a dificuldade de gerar consensos dado o conflito de 

objetivos, valores e interesses dos decisores; ii) a necessidade de reunir e processar dados, 

informação e conhecimento para identificar as soluções mais relevantes e viáveis e tornar as decisões 

mais efetivas e eficazes (Cohen et al., 1972; Ibrahim, 2018).  

Por um lado, Ibrahim (2018) sublinha a importância de análise da política pública, separando a 

dimensão prospetiva e prescritiva (associada aos estágios iniciais do desenvolvimento de políticas e 

cursos de ação, suportado pela análise ex-ante e questões prospetivas para antecipar e avaliar 

consequências) da retrospetiva (envolve avaliações ex-post usadas na avaliação e medição de 

desempenho de políticas, programas e cursos de ação que já estão em vigor). Estas dimensões 

preconizam objetivos analíticos distintos, que podem ter um papel importante nas diferentes fases 

do ciclo de formulação da políticas – i) identificação do problema, ii), iii) decisão ou escolha e iv) 

implementação e avaliação – (Anderson, 2003).  

Os sistemas de apoio à decisão são, por isso, concebidos para dar resposta aos desafios que se 

colocam em cada uma das etapas. No seu computo geral, espera-se que os SAD simplifiquem o 

processo de tomada de decisão, permitindo uma comunicação fluida entre as diferentes dimensões 

e variáveis que um determinado problema exige que sejam analisados. Os SAD devem, por isso, 

basear-se em modelos que, mesmo sendo inerentemente simplificações da realidade, tenham 

aderência ao mundo real e, por isso, incluam componentes que possam facilmente ser observadas, 

medidas e validadas. Comunicar, compreender e internalizar a incerteza nos resultados também é 

vital, motivo pelo qual importa avaliar as situações em que é relevante utilizar métodos de previsão 

e de prospetiva. Planear (nas múltiplas áreas de atividade) requer capacidade de adequar a ação às 

necessidades do contexto, num determinado horizonte temporal, condicional a variáveis endógenas 

e exógenas.   

 

2.2.2  Características e funções dos sistemas de apoio à decisão 

Na génese dos sistemas de apoio à decisão (SAD) está a ampla noção de que estes incluem o uso de 

sistemas computacionais para auxiliar os decisores, fornecendo-lhes informações melhores e mais 

oportunas, bem como permite o processamento desses dados em modelos, e, em alguns casos, com 

recurso a procedimentos complexos de otimização. Em 1978 surgem as primeiras orientações de 
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base comportamental para a análise, desenho, implementação, avaliação e desenvolvimento do 

sistema de apoio à decisão, com o trabalho de Keen e Scott-Morton (1978). Os SAD são aí 

apresentados como a combinação dos recursos intelectuais dos indivíduos com as capacidades do 

computador para melhorar a qualidade das decisões (Keen & Scott-Morton, 1978). O conceito de 

utilidade da informação, concebido já na década de 60, encontra atualmente novos contornos, numa 

crescente preocupação em criar balanços entre dados, conhecimento e modelos. 

A vasta variedade de SAD é, na prática, apresentada com o pressuposto de que estes permitem 

melhorar os processos e estruturas nas quais se recolhem, organizam e integram todo o tipo de 

informação, que depois de analisada e interpretada permite responder a um determinado tipo de 

problema e sustentar uma decisão ou ação que se entenda ser a mais apropriada. Em termos 

práticos, estes SAD baseiam-se em métodos e técnicas de maior ou menor complexidade e podem 

ser diretamente usados pelos decisores para decidir ou resolver problemas. Existe ainda a 

possibilidade de estes métodos serem incorporados em modelos mais sofisticados que requerem 

recursos computacionais, de base territorial ou não-espaciais. Os SAD não computacionais e os não-

espaciais são usados há muito mais tempo. Nestes, ainda que a decisão possa ter uma expressão 

territorial, o foco é o tipo de problema e a seleção de ferramentas. A Figura 8 esquematiza estes dois 

grupos de SAD. 

 
Figura 8: Sistemas de apoio à decisão computacionais e não computacionais 

As abordagens aos SAD, correspondem a diferentes lógicas de implementação e, por isso, devem ser 

compreendidas e associadas ao contexto particular no qual foram desenvolvidos e aplicados. A 

manipulação de modelos quantitativos e o acesso e análise de grandes bases de dados são apenas 

uma das partes da tomada de decisão individual ou em grupo. A forma como o conceito evoluiu 

(Figura 9), de modo a integrar um crescente número de dimensões interativas com impacto 

[(in)direto, (in)tangível, (sub)objetivo, de curto ou médio prazo] muito variado (Marques et al., 2020), 

é reflexo das sucessivas tentativas de desenvolver sistemas de apoio à decisão ajustados às 

necessidades de cada contexto, que, de forma natural, foram incorporando os grandes avanços 

científicos e tecnológicos de cada década. 
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Figura 9: Evolução dos sistemas de apoio à decisão 

A investigação científica e aplicada neste domínio tem trazido contributos fundamentais. A visão 

parcelar em torno, por um lado, dos sistemas de informação e, por outro, dos modelos mais formais, 

com rigor estatístico e matemático, que caracterizou a década de 70 e 80, foi sendo complementada 

pelo crescente reconhecimento da necessidade de incorporar diferentes tipos de conhecimento. 

Simultaneamente, a natureza diversificada e imprevisível dos dados necessários para os processos 

de planeamento e tomada de decisão, deixa cair a crença num sistema de apoio à decisão que é útil 

e adequado para todos os fins (Anthony, 1965).  

Tipo de informação usada no processo de decisão 

Perante a visão conceptual multidimensional dos SAD, sustentada na variedade de dados com fontes 

diversas e utilizadores com objetivos e capacidades técnicas distintas, Power (2008) dá um 

importante contributo ao sugerir uma taxonomia baseada no tipo de informação usado e na 

manipulação e capacidades analíticas que lhes são possibilitadas: i) utilização das tecnologia de 

informação e comunicação (communication-driven) para a facilitação da comunicação e cooperação 

entre os decisores e aumentar a celeridade dos processos; ii) análise documental (document-driven) 

como meio privilegiado na recolha e análise de informação, sobretudo de segmentos específicos de 

informação não estruturada; iii) análise de séries temporais (data-driven) para produzir novos dados 

e indicadores de análise; iv) otimização e modelação (model-driven), fortemente dependente da 

manipulação de dados estatísticos e da utilização de parâmetros técnicos para orientar a definição 

de ações a implementar; e v) utilização de conhecimento especializado (knowledge-driven).  
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Papel dos decisores  

Hättenschwiler (1999) sugere uma classifação que se baseia na forma como se usa a informação 

produzida no processo de decisão, podendo assumir diferentes tipos de atuação i) passiva, ao utilizar 

a informação sem ter um papel direto na decisão a tomar; ii) ativa, quando é responsável pelas 

decisões; ou iii) em cooperação, cujas decisões, com base nos dados produzidos, resultam de 

consensos gerados entre diferentes intervenientes. Também Kersten (2004) sugere uma tipologia 

centrada na participação passiva, ativa ou proativa. Na sua conceção existem ferramentas ou 

sistemas que favorecem a participação passiva, nos quais os utilizadores (decisores) exercem total 

controlo sobre suas ações, especificando os requisitos, fornecendo os dados necessários e 

recorrendo a métodos de cálculo rápidos e sofisticados. Os processos ativos ou proativos, têm 

implícito uma componente de interação e resultam em sistemas de mediação e facilitação na 

formulação, avaliação e resolução de problemas. 

Capacidade de estruturação de problemas  

As exigências de qualquer decisão traduzem-se na capacidade de estruturação do problema (Simon, 

1960). Na sua conceção, a tónica incide na eficácia do processo, sublinhando a utilidade de ter 

sistemas flexíveis que permitem manter lógicas interativas e simultaneamente lidar com a dimensão 

técnica e a pluralidade de valores e interesses dos decisores. Esta visão permite cruzar os contributos 

de Power e Hättenschwiler, na medida em que as três fases nas quais se podem estruturar os 

processos de decisão (inteligência/informação significante, design/desenho de alternativas e escolha) 

permitem mobilizar diferentes tipos de informação e conhecimento, e ajustar-se ao modelo de 

participação e nível de envolvimento do(s) decisor(es).  

A inteligência é uma fase de análise exploratória para delimitar o contexto de decisão. Aqui o desafio 

passa por adotar rotinas capazes de recolher, integrar e explorar dados e informações de uma ampla 

variedade de fontes. Existe uma dimensão dinâmica e interativa, que determina a eficácia e eficiência 

da comunicação pela forma como a informação é trabalhada e apresentada ao decisor e demais 

intervenientes no processo de decisão. 

O design corresponde ao momento em que importa projetar, desenvolver e analisar o conjunto de 

possíveis alternativas de decisão para o problema identificado na fase de inteligência. Para esta fase 

existe uma diversidade de abordagens que envolvem métodos, ferramentas e modelos de apoio à 

decisão, que permitem trabalhar dados objetivos/subjetivos, estruturados/semiestruturados, 

técnicos/percecionados.  

Em decisões de base territorial, por exemplo, é comum o uso de sistemas de informação geográfica; 

no entanto, embora sejam descritas práticas em que a sua utilização apoia o processo de definição 

e avaliação de alternativas de decisão, sobretudo por via de princípios como interdependência 
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espacial, na maioria dos casos não existe uma análise integrada, de modelação e simulação dos 

impactos e as decisões tendem a ser separadas das perceções, expectativas e preferências dos 

intervenientes diretos e indiretos. 

A escolha envolve a seleção de uma alternativa entre as disponíveis. Nesta fase, cada alternativa é 

avaliada e analisada em relação às restantes, com base em regras de decisão e critérios pré-

estabelecidos. A classificação e importância atribuída às alternativas depende das preferências dos 

decisores.  

Conhecimento mobilizado e internalizado 

O processo de estruturação da informação pode revelar-se complexo porque a natureza 

multidimensional dos problemas e a falta de estrutura pode tornar o conhecimento mais difícil de 

identificar, capturar, codificar e combinar. Em geral, o sucesso ou fracasso de um SAD depende da 

eficácia na identificação do conhecimento e da informação relevante, assim como da capacidade de 

combinar diferentes fontes de informação (seja ela mais objetiva ou subjetiva). 

As pessoas usam o conhecimento disponível para tomar decisões. Por um lado, usam o 

conhecimento tácito, que envolve o conjunto de crenças, perspetivas individuais e a dimensão 

subjetiva inerente aos contextos dos quais fazem parte; e, por outro, o conhecimento explícito ou 

formal, que é associado à existência de dados quantificáveis que se conhecem ou podem ser 

extrapolados com recurso a modelos matemáticos ou usando técnicas de modelação. Os processos 

de gestão de conhecimento associados aos SAD trazem referências interessantes para uma melhor 

compreensão de como o conhecimento pode resultar das sinergias e da conversão destas diferentes 

abordagens (Burstein & Holsapple, 2008). Não menos importante são os ensinamentos tirados da 

psicologia social. O conhecimento e a inteligência humana constroem-se por um processo contínuo 

que implica a assimilação e a acomodação dos vários elementos combinados e transformados nas 

estruturas cognitivas (Moscovici, 1988; Smith & Semin, 2007). Existe um complexo processo de 

criação de significados partilhados, firmados pela função sociocognitiva na assimilação de novas 

ideias e práticas, que orientam a comunicação e o comportamento individual (Borges et al., 2020; 

Maury, 2007; Moscovici, 1988). 

Houve uma explosão na quantidade de dados e informação disponíveis para a tomada de decisão e 

o ritmo acelerado dos eventos e a crescente noção de interconexão dos fenómenos, reflete-se na 

complexidade das atividades de decisão. Contudo, a inclusão de diferentes tipos de conhecimento 

nos processos de decisão depende da validade que lhes é atribuída. Na legitimidade política, 

debatem-se questões fundamentais para o envolvimento de agentes com diferentes interesses, 

opiniões, fontes de informação, necessidades, recursos e qualificações; e, depois, o resultado da 

decisão e a forma como esta se relaciona com o processo democrático para a aferição das vontades 
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coletivas (Marques et al., 2020). Os desafios e a necessidade de combinar, num mesmo processo, 

diferentes conhecimentos – científico, técnico, especializado, contextual, leigo – são profusamente 

abordados no contexto do planeamento.   

Importância do processo e conteúdo 

Apesar do consenso em torno dos momentos típicos de um ciclo de decisão, o qual respeita 

sequencialmente as etapas de identificação (orientação geral e análise da situação), conceção 

(delimitação dos aspetos técnicos e operacionais), validação (vertente multidimensional dos 

problemas), formulação (de alternativas e soluções), implementação e monitorização, cada decisão 

exige diferentes modelos e estratégias de resolução de problemas específicos.  

De uma forma transversal aos vários contextos de decisão podem apontar-se necessidades 

específicas do processo (i.e. diagnóstico, estratégia, implementação, monitorização), que envolvem 

formas diferenciadas de trabalhar os conteúdos nas fases de reunir informação, gerar ideias, 

identificar problemas e potencialidades, definir soluções, estabelecer prioridades, construir 

consensos, assumir compromissos6.  

A diversidade de contextos de aplicação dos SAD resulta da necessidade de resolver problemas com 

vários níveis de estruturação. Conforme é apresentado no trabalho Kim & Eom (2016) os SAD têm 

mostrado ser úteis na gestão operacional (na ótica do desempenho e otimização dos processos de 

produção e distribuição); no marketing (na ótica do consumo), no transporte e nos processos de 

logística, na área dos recursos humanos, nos sistemas de gestão de informação, na gestão estratégica 

e no planeamento territorial e setorial. Muitas outras áreas de aplicação poderiam ser aqui 

acrescentadas. Alguns exemplos podem ser encontrados nos trabalhos de Keenan & Jankowski 

(2019), Sugumaran & DeGroote (2011), Leeuwen & Timmermans (2005) e Densham (1991) – 

 
 

 

6 Analisar esta questão implica conhecer os diversos métodos e técnicas e a sua seleção depende de uma avaliação dos objetivos e 

necessidades do processo de decisão; depois, do tipo de resultado que permitem obter (previsão vs prospeção) e o conhecimento 
que geram (objetividade vs subjetividade). Lisiński e Šaruckij (2006) apresentam um exercício de classificação, que considera critérios 
como o âmbito e área de aplicação, o nível de objetividade dos resultados, a abordagem ao problema (indutivo vs dedutivo), o nível 
de esquematização, a dificuldade de quantificação dos dados, o tipo de informação (geral vs especializado), o nível de preparação 
organizacional, a forma de implementação, e o responsável pela aplicação do método (individual vs grupo). Por outro lado, Borges 
(2012) descreve que os métodos e técnicas podem diferenciar-se em função da sua capacidade de explorar, organizar e analisar 
grandes quantidades de dados para obter um quadro de referência (métodos explicativos), pela sua criatividade e capacidade de 
interação para gerar novas ideias na resolução de problemas ou definição de soluções (métodos de debate, discussão e entrevista), 
por reforçar o pensamento estruturado no sentido de perspetivar futuras evoluções (expectáveis, prováveis ou desejáveis) e definir 
ações contingentes a essas realidades (métodos de cenários), e, por fim, pela capacidade de medir a evolução de um conjunto de 
variáveis ao longo do tempo, tipicamente recorrendo a modelação matemática e econométrica (métodos extrapolativos).  
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planeamento regional e urbano – ou Goodwin & Wright (2014) e Johnston et al. (2013) – prospetiva, 

planeamento estratégico e alocação de recursos. 

Importará, pois, distinguir as componentes dos SAD de planeamento mais operacionais e 

estratégicos. Ao nível mais operacional enquadram-se ações e objetivos de atuação imediata e, 

portanto, correspondem a um horizonte temporal de curto prazo. O planeamento e estratégia, em 

contraste, dizem respeito a horizontes temporais mais longos, que requerem a capacidade analítica, 

integrada e coordenada, que, simultaneamente, procure antever desafios e oportunidades. Por um 

lado, o planeamento estratégico consiste numa atividade planeada e programada que exige pensar 

de forma analítica, lógica e dedutiva, por outro, a prospetiva é um elemento do pensamento 

estratégico que informa sobre estratégias futuras enriquecendo o contexto dentro do qual a 

estratégia é desenvolvida e planeada (Borges, 2012). De facto, existem métodos e técnicas (de 

análise prospetiva) que devem também fazer parte da conceção de um SAD, uma vez que estes não 

só permitem integrar a dimensão do pensamento estratégico, como também envolvem uma 

componente interativa, na admissibilidade de que esta permite reunir um maior volume de 

informação e consequentemente conferir maiores níveis de solidez nas opções tomadas (Borges, 

2012). 

 

2.2.3  Sistemas de apoio à decisão no planeamento, na decisão 

estratégica e na definição de políticas públicas  

A história do planeamento é moldada por diferentes esforços para fornecer modelos estruturados 

úteis para os que se dedicam à atividade de planeamento, na formulação de políticas, assim como 

para melhorar significativamente o processo de decisão. Se o planeamento for entendido como: “(...) 

uma maneira especial de decidir e agir” (Webber, 1969, pp. 278), e que envolve a aplicação de 

conhecimento científico e técnico à formulação de políticas, a fim de resolver problemas e atingirem-

se os objetivos de um sistema social, tentando preservar seus pontos fortes e oportunidades 

(Marques, 2012), então a importância da informação e das ferramentas de apoio à decisão está 

perfeitamente justificada e é muito benéfico ter uma componente territorial, sempre que tal seja 

possível. Recentemente, a disponibilidade de dados, o aumento da capacidade de processamento, 

bem como os avanços teóricos e conceptuais levaram a um crescente conjunto de técnicas analíticas 

e criaram oportunidades para a construção de novos modelos espaciais (por exemplo, Waddell 

2002). 

A transformação urbana, suas causas, formas e principais tendências, têm sido objeto de um grande 

debate científico e, desde 1970, vários autores tentaram apreender processos de crescimento e 
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declínio através de modelos cíclicos: crescimento, suburbanização, declínio e reurbanização 

(Marques et al., 2020). Mais recentemente, muitas das suposições desses modelos foram 

questionadas (Reis et al., 2016; Scott & Kühn, 2012; Sousa & Pinho, 2015); a estagnação demográfica 

e o declínio em muitas regiões europeias desafiam ainda mais as perspetivas de crescimento. A 

complexidade dos processos de transformação urbana, decorre: i) do número incerto de fatores que 

influenciam o desenvolvimento urbano, ii) do seu comportamento imprevisível, iii) das interações 

em diferentes escalas e sua variabilidade ao longo do tempo (Bhattacharjee et al., 2012; Marques, 

2012). Portanto, a mudança urbana tem sido altamente diferenciada e dependente do contexto 

espacial concreto, com múltiplas configurações socioeconómicas. 

Uma análise integrada destas dimensões implica estudar a forma como as decisões e escolhas 

resultam em diferentes configurações espaciais. Isso significa garantir uma perspetiva 

interdisciplinar, que amplifica o potencial dos resultados obtidos quando os modelos são 

desenvolvidos de forma parcelar e segmentada: sejam modelos matemáticos formais (modelos 

econométricos, projeções demográficas, métodos de estimativa bayesiana, otimização e algoritmos 

genéticos), abordagens mais informais, fortemente sustentadas em dinâmicas interativas, com 

aplicação, por exemplo, de métodos participativos conjugados com análises multicritério e custo-

benefício, ou de análise prospetiva (Marques et al., 2016, 2018). Na verdade, os sistemas urbanos 

não são exclusivamente autorregulados, e dependem de macroestruturas administrativas e políticas, 

cujas decisões (e.g sobre alocação de recursos, localização de equipamentos e serviços, tipificação 

de usos de solo e de zonamento) impactam no enquadramento socioeconómico e na sua expressão 

territorializada. A Figura 10 esquematiza dimensões fundamentais a integrar num SAD de base 

territorial, de modo a que estes sejam sistemas flexíveis e adaptáveis (temporalmente e 

territorialmente) e, simultaneamente abertos e permeáveis a uma utilização alargada, mas 

tecnicamente validada. 

Aquilo que se compreende ser um sistema de apoio à decisão de base territorial – um sistema 

computacional que combina e processa diferentes tipos de dados, desde dados numéricos, 

estatísticos, de modelação, dados georreferenciados e outra informação combinada com os sistemas 

de informação geográfica, bem como recorre a diferentes ferramentas (analíticas e de simulação) no 

sentido de auxiliar o decisor (Crossland, 2008) – é reflexo da ausência da dimensão mais subjetiva e 

sociocognitiva do planeamento (e da decisão). 
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Figura 10: Dimensões de um SAD de base territorial 

Apesar da contribuição inerente ao desempenho das soluções informáticas e dos recorrentes 

esforços no desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas, a utilização de sistemas de 

informação geográfica (nas suas múltiplas aplicações) faz parte dos métodos mais comuns e 

adotados na prática (Timmermans, 2005). O trabalho de Timmermans (2005) vem, no entanto, 

reforçar a ausência de um entendimento unificado sobre a gestão de problemas urbanos complexos. 

Ao assumirem uma perspetiva setorial ou serem concebidos para um nível de decisão muito 

específico, tendem a funcionar em circuitos fechados, cujos impactos, quando avaliados, são 

circunscritos a uma área, perdendo-se, por isso, a desejável lógica interdisciplinar e dinâmica 

(integrada) dos processos de decisão em planeamento. Ao serem construídos para responder a 

problemas concretos, as metodologias ou ferramentas desenvolvidas não têm aplicação em outros 

contextos; e, mesmo para problemas semelhantes, é difícil replicar metodologias, porque tende a 

existir sempre uma ‘caixa negra’. Os SAD têm, por isso, resultado em estruturas temporárias (e.g 

resultantes de oportunidades de financiamento isoladas), instrumentos estáticos que rapidamente 

ficam obsoletos (resolvem apenas o problema para o qual foram desenvolvidos), ou em repositórios 

de dados desestruturados que não respondem aos desafios da prática de planeamento (desajustados 

à realidade e às necessidades dos decisores e atores locais). 

Com isso, as ferramentas de apoio à decisão na prática do planeamento territorial (mas não só!) 

necessitam de renovadas abordagens, concebendo ferramentas e técnicas para lidar com os desafios 

da gestão, análise e apresentação de dados: em particular, aquelas que descrevem e modelam as 
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transformações urbanas, ao mesmo tempo que permitem a integração de múltiplas fontes de 

conhecimento, que precisam ser sistematicamente incorporadas nos processos de decisão (como o 

conhecimento especializado não estruturado).  

A questão que se impõe responder é como podem os SAD ser efetivamente úteis no contexto do 

planeamento? O que fica claro das práticas neste domínio, e da própria evolução a que os SAD foram 

sujeitos, é que é da mais elementar importância dotar os decisores das ferramentas e competências 

certas para compreender e atuar sobre uma realidade envolvente que é complexa, dinâmica e 

idiossincrática. Isto implica, além de incorporar lições aprendidas de outras decisões anteriores ou 

semelhantes (path dependence), ser diferenciador na forma como se combinam diferentes tipos de 

informação (direta e indiretamente), envolvendo, ao longo do processo de decisão, uma 

multiplicidade de atores, que detêm conhecimento e expectativas diferenciados.  

Um SAD de base territorial é efetivo quando ajuda a aproximar as decisões a uma noção universal de 

justiça territorial, ao legitimar os processos de tomada de decisão que visam eficazmente uma 

melhoria das condições de vida da população, asseguram o melhor uso dos recursos (escassos ou 

limitados) e intentam uma redução dos custos operacionais. O cumprimento destes desígnios 

resulta, também, da sua capacidade para, de forma articulada, tirar partido do manancial de volume 

de dados produzido e disponível (ser seletivo), de fontes privilegiadas de informação e de 

conhecimento (tácito e explícito), e de evitar enviesamentos técnicos e cognitivos (influência 

perniciosa de conhecimento não estruturado, resultante de julgamentos, suposições e opiniões 

individuais). 

As características que foram moldando a conceção dos SAD assentam em diferentes propósitos, 

ligando conteúdos e ajustando-se a cada processo e contexto. Há, pois, uma dimensão estrutural, 

que se relaciona com o objeto e contexto da decisão. Por outro lado, subentende-se uma dimensão 

cognitiva, que compreende o sistema de crenças caracterizadas por definições compartilhadas da 

realidade social e representações simbólicas do mundo, que determinam o significado atribuído a 

objetos e atividades. Esta dimensão está assente numa construção de processos (individuais ou 

coletivos) pelos quais as experiências concretas e percecionadas são continuamente submetidas a 

quadros de referência objetivos e subjetivos. Por fim, há uma dimensão relacional que introduz a 

forma como os valores e quadros normativos estruturam os processos de escolha. Assim, esta 

conceção afasta-se da definição restrita de comportamento (racional, objetiva e previsível) e admite 

que as decisões são estruturadas por valores socialmente estabelecidos e estruturas normativas e 

não pelos interesses individuais.  

No contexto particular do planeamento, destaca-se e importância de articular a dimensão mais 

material, objetiva, concreta e real (do território, do espaço geográfico) com a perspetiva mental, 
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subjetiva, abstrata e cognitiva (Lefebvre, 1974; Marques, 2012; Marques et al., 2021) – Figura 11. É, 

de facto, indispensável que a noção estanque da geometria do espaço (físico e matemático), seja 

complementada com a multidimensionalidade e os fatores adversos dos processos de decisão, que 

ecoam conceitos sobrepostos de escala, práticas sociais, expectativas e preferências individuais 

(significados simbólicos e vivenciados do espaço). O bem-estar e a qualidade de vida, preconizados 

pelo planeamento, são também resultado de experiências subjetivas e das perceções sobre o 

ambiente vivido (espaço e lugar) e representado.   

 
Fonte: Adaptado de Marques et al., (2021) 

Figura 11: Múltiplas conceções da geometria do espaço 

Cumprindo diferentes propósitos (Figura 12) um SAD no contexto do planeamento deve, idealmente, 

permitir considerar três níveis, que dependendo do tipo de informação utilizada, como também 

aquela que seja necessária produzir para compreender os processos (de transformação urbana e de 

planeamento, em sentido lato) e gerar os resultados pretendidos, se podem tipificar da seguinte 

forma: i) situacional ou de diagnóstico (SAD nível 1); ii) previsionais ou de prognóstico (SAD nível 2); 

e iii) sociocognitivo e prospetivo (SAD nível 3) (Marques et al., 2020). Estes níveis diferenciam-se 

pelos objetivos que preconizam, a informação e dados que exigem para a sua implementação, o 

momento de decisão em que melhor se ajustam, os intervenientes que permitem envolver e, por 

fim, pelos desafios de implementação que encerram. A partir do trabalho de (Marques et al., 2020), 

de seguida aprofunda-se a caracterização de cada nível de SAD considerando estas dimensões.  

 

 

Ciclo de decisão SAD 1 SAD 2 SAD 3 

identificação     

conceção     

validação     

formulação     

implementação    

monitorização    

Fonte: Elaboração própria  

Figura 12: Propósitos do processo de planeamento  Figura 13: Ciclo de decisão e sistemas de apoio à 
decisão  
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Nível 1, SAD situacionais ou de diagnóstico  

Objetivo: Reunir e sistematizar um conjunto informação levando em consideração uma diversidade 

de temas e dimensões que permitem um melhor conhecimento contextual. Além disso, 

possibilita aferir os resultados obtidos e os desvios face a metas estratégicas estabelecidas.  

Natureza da informação: aqui, inclui-se a análise documental, a recolha direta de fontes primárias 

ou a implementação de processos mais complexos para a construção de indicadores 

compósitos ou para a recolha de dados, por exemplo, por via de inquéritos. A leitura, 

análise crítica e sistematização de todas as informações, pode, em alguns casos, recorrer 

à programação ou à utilização de mecanismos e recursos digitais, que facilitam o acesso a 

bases de dados públicas. 

Momento de decisão: este tipo de SAD tem, principalmente, utilidade em dois momentos. Ao 

permitir aprofundar o conhecimento da amplitude do problema, identificar padrões de 

evolução, delimitar os principais desafios e limitações é usada nas primeiras fases do ciclo 

de decisão para orientação geral e análise da situação (ou na fase de inteligência, na 

formulação de Simon). Admite, nesta perspetiva, a incorporação de objetivos de avaliação 

ex-ante. De igual modo, numa perspetiva de monitorização de tendências e de avaliação 

de resultados, assume importância na fase de acompanhamento (on-going e ex-post), 

dando pistas para a necessidade corrigir o curso de ação e dando atenção a aspetos 

técnicos e operacionais.   

Diversidade de intervenientes: o propósito destes SAD assenta numa forte componente técnica e 

especializada; não obstante, a dimensão empírica e sensorial dos diversos atores que 

podem ser fundamentais para aferir aspetos não mensuráveis ou mais intangíveis. Nesses 

casos, estamos perante uma combinação do SAD de nível 1 e de nível 3 (descrito abaixo). 

Desafios de implementação: escolher dimensões e indicadores de análise; obter informação 

estatística que seja comparável territorial e temporalmente; incorporar informação que 

não está no domínio público (e.g. que está na posse de instituições e organizações) ou 

outra de natureza subjetiva ou intangível. 

 

Nível 2, SAD previsionais ou de prognóstico 

Objetivo: Tem como finalidade posicionar a ação no longo prazo, na medida em que se suportam em 

previsões que permitem antecipar decisões que respondam à evolução de um futuro 

expectável.  
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Natureza da informação: Os modelos aqui desenvolvidos assentam habitualmente na análise 

estatística e em formalismos analíticos rigorosos, que dependem i) da disponibilidade de 

séries temporais suficientemente longas e representativas da realidade que se queira 

estudar; ii) da continuidade das tendências e se pressupõe que estas sejam subordinadas 

a um padrão que pode ser extrapolado para o futuro; e iii) da capacidade de definir as 

relações de causalidade entre as variáveis, nomeadamente, definindo claramente as 

variáveis dependentes e independentes. 

Momento de decisão: a informação gerada neste tipo de SAD contribui para a formulação de 

alternativas e soluções (etapa design, na formulação de Simon (1960)). Dada a sua 

dimensão de previsão ou de prognóstico, antecipa cenários de evolução que, podem ser 

trabalhados sobre diferentes perspetivas: os futuros possíveis e prováveis. No entanto, 

apesar da forte dependência de dados estatísticos, privilegia-se a coerência dos resultados 

face às especificidades mais técnicas e às múltiplas dimensões interrelacionadas do 

fenómeno em análise.  

Diversidade de intervenientes: Por um lado, os modelos de previsão e/ou de extrapolação de 

tendências são realizados por equipas especializadas nestas matérias. No entanto, a 

utilidade dos resultados depende da sua adequabilidade à realidade em causa, que é 

avaliada por equipas técnicas multidisciplinares, podendo, também, envolver o escrutínio 

de outros intervenientes envolvidos no processo de decisão. Os exercícios de modelação 

e de otimização incorporam, por vezes, parâmetros que são definidos por técnicos, mas 

que são sujeitos a graus de incerteza e à subjetividade do decisor. Nesses casos, as 

componentes de coprodução de conhecimento, de interação e de planeamento prospetivo 

são desenvolvidas em conjunto com o SAD de nível 3 (descrito de seguida).  

Desafios de implementação: Aceder a séries temporais de dados que permitam uma análise robusta 

de tendência; definir modelos que sejam replicáveis, por via da definição de parâmetros e 

pressupostos específicos de cada contexto de decisão; a complexidade técnica, que resulta 

em ‘caixas negras’, difíceis de comunicar com públicos diversos. 

 

Nível 3, SAD sociocognitivos ou de prospetiva 

Objetivo: Por um lado, incorporar a complexa inter-relação das dimensões da estrutura 

sociocognitiva: a subjetividade que é traduzida em perceções, expectativas e preferências; 

o conhecimento (tácito ou explícito) acumulado de diferentes atores; as estruturas 

socioeconómicas e institucionais de cada indivíduo. Por outro, trabalhar a dimensão 

prospetiva e estratégica da decisão, tendo por base os três princípios (leis do futuro) 
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fundamentais numa análise prospetiva: o futuro não é predeterminado, nem previsível, 

mas pode ser (e é) influenciado pelas opções do presente (ou falta delas).  

Natureza da informação: estes SAD têm uma natureza mais complexa e interdisciplinar, em 

resultado: i) do tipo de informação que utilizada (formal e informal; objetiva e subjetiva; 

tangível e intangível); ii) do tipo de atores que envolve (técnicos, especialistas, grupos de 

interesse, sociedade civil, cidadãos, entre outros) e iii) das metodologias (analíticas formais 

ou dinâmicas; subjetivas ou qualitativas, entre outras) que adota. Exigem a aplicação de 

técnicas e métodos que melhor favoreçam os processos de decisão, que requerem a 

combinação do conhecimento multidisciplinar e disperso de atores provenientes de 

contextos profissionais, sociais, económicos e territoriais distintos. Neste sentido, a 

estruturação de momentos de interação (formais e informais) com recurso a métodos 

interativos e participativos contribui para a construção de visões partilhadas e 

orientadoras de uma estratégia de ação. Na dimensão prospetiva, reafirma-se a 

necessidade de informar de modo rigoroso e sistematizado a tomada de decisão, adotando 

estratégias que ajudam a lidar com a incerteza sobre a velocidade e forma das 

transformações. A utilização de métodos e técnicas de prospetiva é complementada por 

estratégias que operacionalizam o conhecimento especializado (seja de técnicos ou 

peritos), para melhor determinar a probabilidade, frequência e a intensidade de possíveis 

acontecimentos. 

Momento da decisão: O processo de decisão contempla, nas suas várias etapas, a combinação de 

momentos de maior objetividade (e.g. da informação, dos dados, do conhecimento) com 

aspetos de elevada subjetividade (e.g. das estruturas sociocognitivas, das perceções, 

preferências e expectativas, das experiências). A forte interdependência destas 

componentes é materializada pela combinação dos SAD de nível 3, com os de nível 1 e 2.  

Por exemplo, sempre que na análise e diagnóstico da situação (SAD de nível 1) existem 

lacunas na informação disponível (sejam dados estatísticos, bases de dados públicas, outra 

documentação), a melhor compreensão das dinâmicas locais e outras especificidades 

decorre da incorporação de outras fontes de informação, de natureza mais intangível, que 

decorrem do conhecimento contextual e das vivências e experiências individuais. Por outro 

lado, a característica multidimensional dos problemas justifica que a validação e o 

desenvolvimento de alternativas em resposta às necessidades da situação, não obstante o 

forte rigor técnico que devem assegurar, possam ser suportados pela articulação e 

cooperação entre grupos diversificados e multidisciplinares. Também as fases de 

implementação e de monitorização são frequentemente alicerçadas em lógicas de 

coprodução de conhecimento e de coordenação e capacitação institucional, onde os 
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processos e os resultados nem sempre são passiveis de serem mensurados de uma forma 

objetiva e métrica. Por fim, a componente prospetiva pode ser transversal a todo o ciclo 

de decisão, consoante o horizonte temporal relevante para a decisão. Exemplos disso são 

os diagnósticos prospetivos e estratégicos, os exercícios de modelação condicionais a 

cenários de médio e longo prazo, os parâmetros definidos por peritos e integrados em 

modelos analíticos formais (aspetos desenvolvidos no âmbito dos SAD de nível 2).  

Diversidade de intervenientes: Em todas as fases do ciclo de decisão em que os SAD de nível 3 são 

aplicados, existe a separação e a articulação entre i) a preparação dos métodos e a 

orientação a cada contexto de decisão que é da responsabilidade de equipas técnicas; e ii) 

os momentos de interação em que as metodologias de trabalho, os métodos e técnicas 

são aplicados e que podem envolver em conjunto, ou separadamente, equipas técnicas, 

indivíduos de áreas de saber multidisciplinares, grupos organizados, sociedade civil, 

peritos, comunidade, entre outros.   

 Desafios de implementação: Combinar métodos analíticos formais (informação rigorosa) com 

métodos de natureza mais subjetivos (informação cognitiva); definir quem tem 

legitimidade para participar ou influenciar uma decisão; demonstrar a operacionalidade 

dos aspetos mais intangíveis, sobretudo, os decorrentes de momentos de participação e 

de discussão coletiva; fazer a ligação entre decisões políticas, escolhas e vontades 

individuais e impactos no território dessas mesmas opções. 

Este é um referencial adaptativo para lidar com múltiplas conceções e formas de decidir e planear; 

a sua organização permite captar e evidenciar a natureza e funcionalidade dinâmicas (objetivo, 

restrições e preferências) do processo de decisão e dar resposta a vários dos desafios que decorrem 

dos arranjos institucionais e de governação, conforme discutido nos pontos 2.1.3  , 2.1.2  e 2.1.3  . 

No contexto específico do planeamento, é de realçar a convergência entre os princípios subjacentes 

a esta matriz multinível de SAD com os inerentes à utilização de sistemas de informação geográfica 

e outros recursos de gestão de conhecimento e de dados, que potenciam a facilidade de utilização, 

a interatividade e a comunicação digital. 

 

2.2.4  Síntese 

O processo de decisão em planeamento, tal como acontece no processo de formulação de políticas 

públicas, segue três fases, incluindo a delimitação do problema (1ª), para a qual são apresentados 

cenários ou opções alternativas (2ª), que são discutidos até que uma solução final seja gerada (3ª) 

(Anderson, 2003; Ayeni, 2005; Sabatier, 2007). Posteriormente, segue-se a fase de implementação e 
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de avaliação. Do ponto de vista do processo, a crítica incide na falta de atenção e capacidade de lidar 

com a natureza dinâmica do processo de decisão, em cada uma destas fases. Essa dificuldade é 

reconhecida i) pela diversidade de contextos e conteúdos (que exigem combinar os dados existentes 

com opiniões e conhecimentos multidisciplinares); ii) pelos desafios analíticos (onde diferentes níveis 

de incerteza estão envolvidos, sugerindo a necessidade de lidar com alternativas e uma hierarquia 

de valor (in)definida com muitas dependências); e iii) pelas questões organizacionais (exigindo 

capacidade de ajuste aos modelos de governação territorial e consequente implementação de 

estratégias para gerar consenso entre vários decisores, muitas vezes, com perspetivas conflituantes) 

– (Parnell et al., 2013b). É exigida uma abordagem sistémica com propriedades adaptativas para lidar 

com as múltiplas conceções, alternativas e escolhas, que capturam e evidenciam a natureza dinâmica 

e as funcionalidades (objetivo, restrições e preferências) do processo decisão (Ayeni, 2005).  

A investigação sobre os processos de decisão descreve as principais barreiras que a tomada de 

decisão tem enfrentado nos últimos 40 anos. Estas são, na sua maioria, derivadas do comportamento 

humano, ou seja, questões dependentes do conhecimento e enviesamentos cognitivos. O trabalho 

de síntese apresentado por Russo e Schoemaker, (1990) e outras compilações semelhantes 

apresentadas por Parnell et al., (2013) reforçam como é frequente que os decisores fiquem presos 

no processo, por uma multiplicidade de causas: i) complexidade no processo de identificação da 

informação e dados necessários e da respetiva recolha dos mesmos; ii) incapacidade de incorporar 

lições aprendidas de outras decisões semelhantes; iii) influência não estruturada dos julgamentos 

individuais; e iv) processos de tomada de decisão de grupo ineficazes, resultantes da definição pouco 

clara de quando cada interveniente é envolvido no processo, ou da captura técnica e política do 

processo.  

Além destes aspetos, existem outras configurações contextuais que, quando não são definidas 

corretamente, podem levar a soluções desajustadas: principalmente na fase de formulação do 

problema (quando ocorrem enviesamentos de dimensão mais técnica ou da forma como os 

problemas são apresentados [framing]) e na fase de implementação (quando não existe a 

delimitação prévia de alternativas e planos viáveis, cujos impactos podem ser previstos). As 

diferentes formas de conhecimento (técnico, especializado, tácito, setorial e comunitário), que são 

um recurso estratégico no desenvolvimento territorial, são também desafiadas pelos recentes 

desenvolvimentos na tecnologia de gestão de informação, onde o surgimento de (novas) 

ferramentas, simultaneamente, i) ampliam as oportunidades de recolha, análise e produção 

conhecimento; e ii) levantam questões sobre a fiabilidade dos dados e sobre a (falta) de controlo nas 

informações geradas.  

Os pontos que se seguem, sistematizam um conjunto de recomendações e preocupações, que levam 

em consideração os elementos que estiveram na base da evolução dos sistemas de apoio à decisão, 
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descritos anteriormente, e as necessidades concretas no seu desenho e implementação. O 

desenvolvimento deste tipo de modelo é metodologicamente exigente, porque todas as dimensões 

são dependentes e interagem num conjunto complexo de dinâmicas territoriais; aspetos que se 

tornam mais críticos à medida que detalhamos a escala de análise (Marques et al., 2020).  

Do ponto de vista dos objetivos, é determinante que sejam delimitados o contexto de decisão e as 

especificidades do problema, que envolvem direcionar a abordagem face ao que se pretende. Um 

conjunto sequencial e interdependente de etapas é reconhecido como essencial. Conhecer a 

realidade, procurando abranger as múltiplas dimensões que a caracterizam implica sinalizar as 

características concretas dessa realidade, as oportunidades e potencialidades, assim como os 

desafios e limitações, os recursos disponíveis e as especificidades técnicas e multidisciplinares que 

envolve. A incorporação de mecanismos de monitorização e de avaliação (ex ante e ex post) das 

principais dinâmicas setoriais e territoriais e avaliação dos resultados e impactos de cursos de ação 

aumenta a compreensão sobre os fenómenos de transformação, nas múltiplas vertentes que 

caracterizam os problemas de decisão, e tem efeitos diretos na formulação e implementação de 

políticas públicas. Inerentemente, no âmbito da formulação de cursos de ação destacam-se três 

desafios: i) conhecer o presente, extrapolar tendências e prever padrões de evolução; ii) otimizar 

processos e soluções, procurando determinar resultados e impactos esperados de cada alternativa; 

iii) debater soluções e alternativas, tendo em conta a incerteza e a volatilidade do futuro. Contudo, 

a disponibilidade limitada de dados desagregados dificulta uma monitorização eficaz do 

desempenho à escala local; a interdependência de indicadores para diferentes metas exige maior 

prudência na sua ponderação e agregação; e a realização de estudos comparativos pode ser limitada 

pela forma como os indicadores foram ponderados e ajustados a cada realidade local (Bressan & 

Marques, 2019). 

Ao nível dos modelos de governação institucional e territorial está em causa a capacidade de mapear 

todos os potenciais intervenientes, definindo quem decide, identificando quem é afetado pelas 

decisões, estabelecendo quem desenvolve e implementa as componentes técnicas de apoio à 

decisão. Por um lado, trata-se de definir estratégias para a legitimação dos processos, através da 

resolução de conflitos, da coprodução de conhecimentos e da partilha de responsabilidades. Por 

outro, não se pode perder de vista a desejável articulação entre diferentes níveis de intervenção 

territorial e de decisão governativa, pautados por referenciais supralocais que delimitam a 

efetividade das ações definidas à escala local e regional. 

Esta complexidade remete para a necessidade de maior integração das componentes dos sistemas 

de apoio à decisão. Na prática requer a inclusão de metodologias analíticas e rigorosas capazes de 

descrever e modelar a interdependência de cada componente do sistema (e.g. político, social, 

urbano, territorial), tendo em conta os objetivos de longo prazo e as alternativas, que são sempre 
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sujeitas a restrições humanas, técnicas e financeiras. O repto da implementação de estratégias de 

apoio à tomada de decisão sustentados em critérios mais rigorosos e processos mais informados e 

participados exige um olhar atento sobre a forma como se organizam as diferentes fases de decisão, 

para que se possam superar as dificuldades decorrentes das práticas de planeamento colaborativo 

(nomeadamente, perspetivas pouco claras sobre como os processos de participação devem ser 

organizados para influenciar decisões e resultados). Por fim, refere-se o rigor técnico e científico 

implicado na informação e nos dados utilizados, assim como nos diferentes tipos de conhecimento 

que tem de ser mobilizados, compatibilizados e internalizados no decurso de cada fase.   

Os diferentes níveis de SAD propostos por Marques et al. (2020) e aprofundados no subcapítulo 2.2.3   

dão resposta a vários dos desafios descritos anteriormente e, pelas características intrínsecas, 

demonstram maior adequabilidade a fases específicas do processo de decisão. O SAD de nível 3 

sublinha a dimensão sociocognitiva da decisão, sobretudo por reforçar os efeitos da cognição 

coletiva, enquanto fenómeno resultante dos contextos de interação social (Wrona et al., 2013).  

Em primeiro lugar, torna-se pertinente e necessária a reflexão sobre o processo sociocognitivo e 

sobre a dimensão comportamental da tomada de decisão. Os processos de tomada de decisão 

coletiva fornecem uma plataforma para discutir perceções individuais e determinar possíveis 

alternativas de solução. Ainda que o resultado deste processo possa ser atribuído à atividade 

conjunta do grupo, a forma como se transformam as perceções, preferências e prioridades 

individuais em lógicas coletivas é um tema complexo e amplamente estudado. Compreender as 

estruturas cognitivas individuais dentro de cada processo de decisão, além de cumprir uma 

perspetiva analítica mais descritiva, procura apontar fatores explicativos sobre a decisão a partir de 

outras características como aspetos sociais, económicos, culturais, sistema de crenças e valores, uma 

vez que as estruturas e processos cognitivos estão recursivamente ligados (Laroche, 1995; Wrona et 

al., 2013).  

Em segundo lugar, estes processos interativos tendem a estar ligados a problemas 

multidimensionais. Desta forma, aos desafios da comunicação e de internalização do conhecimento 

e contributos, é relevante implementar métodos e técnicas de apoio à decisão que sejam capazes de 

lidar com a multiplicidade de preferências e interesses, que podem ser divergentes e conflituantes.  

Dada a relevância do SAD de nível 3 (sociocognitivo e prospetivo) no contexto amplo dos modelos 

de decisão em políticas públicas, cujo referencial de atuação é determinado pelas estruturas de 

governação, pelos arranjos institucionais e pelas estratégias de cooperação estabelecidas, os 

próximos pontos contribuem para aprofundar esta reflexão. 
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Capítulo  3 
Formação de preferências e apoio à tomada de decisão  
 

A formulação de políticas é sempre uma questão de escolha 

sob restrições. 

[Policy making is always a matter of choice under constraint.] 
Moran, Rein, & Goodin (2006) - The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford 

University Press. (pp. 22) 

 

 

3.1  Dimensão cognitiva e comportamental da tomada de decisão 7 

3.1.1  Tomada de decisão sob a perspetiva da racionalidade limitada 

A tomada de decisão é um dos processos cognitivos básicos do comportamento humano (Wang & 

Ruhe, 2007), através do qual uma opção preferencial ou um curso de ação é escolhido de entre um 

conjunto de alternativas com base em determinados critérios. O processo de decisão é considerado 

um procedimento contínuo no tempo, que envolve uma série de etapas de recolha de informações, 

de julgamento e de avaliação que são seguidas por momentos de pós-decisão, que servem para 

ajudar as pessoas a adaptar-se às implicações das suas decisões e compreender os seus próprios 

objetivos e valores (Ranyard et al., 1997). O estudo destes processos foi-se ajustando, merecendo 

atenção de diversas áreas científicas para explicar o significado social e económico das decisões. Por 

exemplo, os conceitos de utilidade e probabilidade subjetiva e as teorias que explicam a sua 

integração moldaram a investigação na área da psicologia e influenciaram os paradigmas da 

investigação neste domínio. 

Há uma vasta literatura sobre o processo de tomada de decisão, que contribui para explicar como os 

indivíduos fazem escolhas seguindo certos axiomas. Ainda que o estudo formal da decisão remonte 

 
 

 

7 Este subcapítulo é baseado no trabalho desenvolvido no âmbito da tese que deu origem à publicação “Decision-making as a socio-

cognitive process” In V. Chkoniya, A. Madsen, & P. Bukhrashvili (Eds.), Anthropological Approaches to Understanding Consumption 
Patterns and Consumer Behavior. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3115-0.  

https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3115-0
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ao século XVII, ele atinge um ponto de maior estabilidade em meados e final da década de 1940, com 

contributos alicerçados em fundamentos matemáticos e métodos quantitativos (Doyle & Thomason, 

1999). As decisões na vida real, no entanto, revelam algumas falhas na aplicação desses axiomas, o 

que tem vindo a reclamar um olhar multidisciplinar e um ajuste constante do estudo destes 

processos para integrar o significado social e económico das decisões. Por exemplo, os conceitos de 

utilidade e probabilidade subjetiva e as teorias que explicam a sua integração moldaram a 

investigação na área da psicologia e influenciaram os paradigmas da investigação neste domínio. 

Teorias emergentes de tomada de decisão reconhecem que é essencial adicionar mais camadas 

analíticas, que sejam capazes de, entre outros aspetos, lidar com a complexidade dos fenómenos 

que fomentam os enviesamentos cognitivos. Todas as decisões exigem balanços (trade-offs), que 

levantam desafios para quem: i) projeta o processo de decisão; ii) tem de fazer escolhas e decidir; e 

iii) essas decisões são direcionadas. A complexidade deste exercício, sobretudo, durante a 

formulação do problema e a definição de alternativas, relaciona-se com a forma como as 

expectativas, preferências e incertezas são internalizadas. Não considerar estes aspetos levanta o 

risco de se tomarem decisões que, além de serem inadequadas, podem resultar em erros graves (e 

irreversíveis).  

O desenvolvimento de modelos que permitam uma tomada de decisão mais informada e robusta é, 

portanto, um aspeto crucial nas sociedades contemporâneas e, em particular, nas políticas públicas. 

Por definição, os modelos são uma tentativa de simplificação de sistemas mais complexos, 

assumindo pressupostos que delineiam a compreensão dos contextos de decisão e de eventual 

aplicação de medidas ou ações. Em relação aos modelos de decisão, Nicholas Bernoulli, John von 

Neumann e Oskar Morgenstern, Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky são importantes 

referências (Fishburn, 1989; Simon & Newell, 1971) , que contribuem para um melhor entendimento 

sobre os fundamentos da racionalidade e para a necessidade de aprofundar a influência da ciência 

cognitiva (heurísticas e enviesamentos). Na década de 1950, a fim de colmatar algumas lacunas na 

literatura da teoria da decisão, porque o comportamento humano não pode ser simplesmente 

explicado pelos modelos económicos clássicos, alguns autores trouxeram o debate sobre a influência 

da motivação, dos conflitos e dos limites cognitivos à racionalidade e planeamento (Arnott & Gao, 

2019; Hoch et al., 2001; Jodelet, 2008; Moscovici, 1988; Simon & Newell, 1971; Tversky & Kahneman, 

1974, 1981).  

A perspetiva subjetiva da teoria da utilidade esperada surge como um dos modelos de base para a 

explicação da racionalidade do comportamento, que pressupõe que as decisões são obtidas pela 

soma do conjunto de escolhas e respetiva utilidade ponderada pela probabilidade subjetiva da sua 

ocorrência. No entanto, o valor de maximização da utilidade como um princípio de escolha 

normativo foi amplamente criticado, por exemplo, por Simon e Newell (1971), que argumentam que 
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as pessoas se adaptam ao contexto no qual estão a tomar decisões, identificando as ações que se 

adequam aos seus objetivos. Estes autores propõem um princípio alternativo, argumentando que a 

sua aplicação está dependente de discriminação e avaliação, assim como de competências que os 

seres humanos não possuem (Simon & Newell, 1971). Este argumento, suporta-se no conceito de 

racionalidade limitada, que incorpora a suposição básica de que a racionalidade é relativa às 

capacidades de processamento de informação do decisor.  

Estes são alguns exemplos de abordagens que procuram consolidar e perceber os mecanismos 

comportamentais de cada indivíduo, com o intuito de contornar (ou pelo menos reconhecer) os erros 

e enviesamentos do raciocínio. Modelos baseados na teoria da utilidade esperada subjetiva ou na 

teoria de perspetiva (prospect theory) tendem a assumir que a tomada de decisão é um processo 

mecânico e previsível. Em particular, estes modelos assumem que as regras para a combinação de 

probabilidades e valores de resultado são constantes em diferentes contextos. Contudo, a 

investigação nesta área aponta para a existência de abordagens alternativas, onde os decisores 

apresentam uma série de estratégias para a tomada de decisões. Desta forma, reconhece-se que: 

existem regras de decisão para lidar com a complexidade do contexto envolvente da decisão (Pligt, 

1999); os indivíduos não têm capacidade de processar, gerir e avaliar as consequências que podem 

advir das opções (parciais) que vão tomando e, por isso, em vez de estratégias sofisticadas de 

processamento de informação, as pessoas baseiam-se em regras heurísticas intuitivas, que permitem 

reduzir a complexidade deste processo (Betsch & Haberstroh, 2005; Kruglanski & Ajzen, 1983; Simon 

& Newell, 1971; Tversky & Kahneman, 1974). O comportamento, rotinas, preferências e motivações 

do indivíduo definirão a estratégia ou os atalhos de decisão.  

Gowda e Fox (2002) argumentam que há um esforço em entender como as escolhas das pessoas 

operam sob condições de alta incerteza e risco e sublinham as consequências resultantes do facto 

de os indivíduos usarem lógicas sistemáticas para organizar os seus julgamentos e escolhas (ver 

também Dohmen et al., 2018). Além disso, os autores consideram que esse padrão sistemático não 

está de acordo com o processo racional de tomada de decisão defendido e usado pelos economistas, 

porque as pessoas parecem seguir certas heurísticas ou sistemas de regras que as ajudam a fazer 

julgamentos em condições de incerteza e baixos níveis de informação (ver também: Kruglanski & 

Ajzen, 1983; Tversky & Kahneman, 1974). Contributos provenientes da psicologia cognitiva e social 

podem ser úteis para explicar as estratégias e argumentos adotados por indivíduos ou grupos 

(Kruglanski & Ajzen, 1983; Ranyard et al., 1997; Surel, 2000). 

O equilíbrio entre decisões individuais e de grupo é complexo e requer simultaneamente 

pressupostos descritivos e normativos (Wang & Ruhe, 2007). A visão tradicional da teoria 

microeconómica explica o comportamento humano recorrendo a pressupostos da escolha racional 

(racionalidade sem restrições e focado no interesse próprio). Na base está a suposição de uma 
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abordagem de otimização, sujeita à avaliação de critérios consistentes. As preferências e escolhas 

individuais, no entanto, parecem ser muito mais complexas. Compreender como e por que os 

indivíduos decidem de uma forma ou de outra exige a ampla compreensão de fatores psicológicos e 

sociocognitivos. Essas questões parecem ser melhor capturadas pelos estudos na área da economia 

comportamental (Tabela 2).  

Tabela 2: Escolha racional vs economia comportamental 

Dimensões de análise Escolha racional Economia comportamental 

Incentivos externos … as preferências são estáveis 
e seguem um padrão 
previsível  

… a reação a incentivos externos é 
responsável por mudanças nos 
padrões de preferência 

Preferências … resultam do balanço de 
custos e benefícios 

…as preferências são difíceis de 
prever ou antecipar dada a 
complexidade da estrutura 
cognitiva e social dos indivíduos e 
grupos de decisão 

Restrições … são relativamente fáceis de 
identificar 

… dependem do contexto 

Complexidade … considera-se um nível 
reduzido de características 
individuais 

… a aceção de racionalidade é 
relativizada 

… assume-se que a informação 
disponível permite obter 
resultados eficientes 

… reconhece que existe um défice 
de informação que é responsável 
por alguns enviesamentos 

Capacidade explicativa do 
comportamento individual e 
coletivo 

… os indivíduos seguem uma 
função de utilidade que 
maximiza os seus interesses  

… promove uma visão 
multidisciplinar da decisão, com 
integração de áreas disciplinares 
como a economia e psicologia 

… o modelo de escolha segue 
os pressupostos da eficiência 
de pareto ou de Kaldor-Hicks 

… os indivíduos não seguem 
apenas o seu interesse próprio e 
moldam as suas preferências 
dentro de determinados contextos 
socioeconómicos 

Fonte: Baseado em Mathis e Steffen (2016) 

 
Este equilíbrio entre aspetos sociocognitivos e racionais está presente no trabalho de Mathis e 

Steffen (2016). Os autores apresentam as decisões individuais e sociais como estando ancoradas em 

pressupostos e fundamentos teóricos da escolha racional e da economia comportamental. As 

preferências e restrições são colocadas num debate de maximização da utilidade individual e social. 

Nesse sentido, surgem mecanismos de escolha e de modelação para lidar com regras de decisão, 

heurísticas, padrões de comportamento (im)previsíveis, rotinas de decisão, preferências (declaradas 

e reveladas) e motivações (Betsch & Haberstroh, 2005; Dohmen et al., 2018; Kruglanski & Ajzen, 

1983; Simon & Newell, 1971; Tversky & Kahneman, 1974).  
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A investigação evoluiu procurando fornecer melhor informação sobre a ligação da psicologia 

cognitiva e social para esclarecer como indivíduos e grupos lidam em contextos de decisão (leituras 

úteis sobre este assunto são: Kruglanski & Ajzen, 1983; Ranyard et al., 1997; Surel, 2000). No entanto, 

não existe uma abordagem unificada no que diz respeito à ligação entre os aspetos sociocognitivos 

e a tomada de decisão, ainda que possam ser identificados esforços na construção de referenciais 

de modelação que cruzam aspetos centrais ligados às teorias económicas, comportamentais e 

cognitivas (ver: Alexandre et al., 2019; Cairney & Weible, 2017; Chatzidakis et al., 2014; Dohmen et 

al., 2018; Gorbunov et al., 2019; Kuehnhanss, 2019). 

  

3.1.2  Processos sociocognitivos na tomada de decisão 

O sistema de valores e crenças assume uma dupla função ao estabelecer um referencial que permite 

a cada indivíduo percecionar o mundo material e social. Simultaneamente, contribui para a 

comunicação entre indivíduos de uma comunidade, procurando desconstruir conceitos e originar 

significados partilhados. Os indivíduos não são meros recetores de informação, são também 

construtores de significados da realidade social (Vala, 2002). A psicologia cognitiva e em particular 

as pesquisas em representações sociais têm procurado estudar esta problemática, atribuindo 

importantes contributos por exemplo a Moscovici, Jodelet e Doise, que contextualizam as funções 

das representações sociais e o seu papel na explicação dos comportamentos, das relações sociais e 

da diferenciação social e na compreensão dos processos sociocognitivos, inerentes à identidade 

social e às estruturas e dinâmicas de grupo.   

A teoria das representações sociais é uma teoria sobre a intervenção das regulações sociais no 

funcionamento cognitivo (Doise & Valentim, 2015; Valentim, 2013). É, portanto, uma ferramenta 

concetual privilegiada para compreender o conhecimento informal, ou leigo, e os processos de 

tomada de decisão. Conforme observado por Moscovici (2001), o real conhecimento dentro de um 

contexto social é impulsionado pela memória, perceção, recolha de informações e dissonância. Mas, 

ele vai mais longe ao reconhecer a grande importância de outras dimensões, baseadas em valores, 

histórias, convenções e símbolos. A teoria das representações sociais é aqui enquadrada como uma 

lente analítica para estudar os fenómenos do conhecimento social, que emerge da partilha e troca e 

da construção de consensos (Moscovici, 2001, p. 14). Dois processos interdependentes são 

propostos para compreender as representações sociais: objetivação – o processo de criação de 

conhecimento sobre o objeto social; e ancoragem – integração desse conhecimento na realidade dos 

indivíduos (ver, por exemplo, Bordarie & Gaymard, 2015; Cahill et al., 1990; Doise & Valentim, 2015; 

Moscovici, 1988; Vala, 2002; Vala & Castro, 2013). Mais do que discutir as abordagens tradicionais, 
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como aquelas baseadas na epistemologia da racionalidade de um indivíduo isolado, espera-se 

discutir a importância e as implicações da inclusão das representações sociais como parte do 

processo de decisão. 

Compreender as representações sociais é mais do que associar dois significados (representações e 

social). A noção de representação social faz cair uma barreira entre o que é fora da realidade objetiva 

e o que é mental ou simbólico, ou seja, equipara os fenómenos sociais aos fenómenos ditos 

objetivos. A identidade aparece como algo que atribui significado à representação compartilhada 

por um grupo, comunidade ou instituições, e atua como um sistema social (estabelecendo valores, 

direitos, deveres, sentimento de pertença) e move as pessoas a agirem coletivamente em torno de 

objetivos comuns. 

Carugati (1990) introduz outra contribuição para a construção simbólica da realidade compartilhada, 

que constitui o conhecimento objetivo tanto de grupos sociais quanto de indivíduos. Em particular, 

ele refere-se às representações sociais da inteligência e recorda as abordagens científicas de 

Sternberg (nos anos 80) enfatizando que os comportamentos são amplamente definidos pelo 

contexto sociocultural em que ocorrem, para o qual se aplicam estruturas e mecanismos específicos. 

Assim, à medida que decisões e comportamentos vão surgindo devidamente moldados pelas 

dinâmicas socioeconómicas e políticas, admite-se que o conhecimento e as reações dependem de 

diferentes visões do mundo e derivam das relações dinâmicas entre cada indivíduo e esse ambiente 

ou contexto. O autor enquadra essa interação com o envolvimento na resolução de problemas e 

atividades com objetivos claramente definidos. De facto, apresenta as representações sociais como 

“princípios sociocognitivos, que são ativados em situações de tomada de decisão e por posições 

sociais específicas” (Carugati, 1990, p. 134). É assim que corrobora a conceção de Moscovici sobre a 

forma como grupos e indivíduos atuam como atores sociais, contribuindo para uma ampla 

construção de experiências e significados compartilhados para justificar as suas atitudes e ações. 

Além disso, Carugati (1990) explica que essas construções sociocognitivas são dinâmicas, e novas 

representações sociais são moldadas pela forma como indivíduos ou grupos encontram novas 

experiências vinculadas a novas posições sociais. A comunicação e a informação (ou conhecimento) 

desempenham um papel fundamental nesse processo, pois fornecem tipos particulares de 

estruturas (Carley, 2001). 

Atualmente, parecem existir poucas contribuições que, em matéria de tomada de decisão coletiva, 

versem simultaneamente sobre a dimensão analítica e empírica das representações sociais (algumas 

evidências podem ser consultadas nos trabalhos de: Laroche, 1995; Lorenzi-Cioldi & Alain Clémence, 

2004; Marková, 2017; Maury, 2007; Rubira-García et al., 2018; Santos, 2007; Voelklein & Howarth, 

2005). Existem três paradigmas teóricos que têm dominado a investigação sobre os processos de 

decisão que incidem sobre: i) a psicologia do comportamento (determina a importância do meio 
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ambiente, nomeadamente incluindo acontecimentos observáveis e relações funcionais e 

motivacionais); ii) o cognitivismo (engloba elementos cognitivos reguladores do comportamento 

humano e das representações mentais que fazem dos acontecimentos, como sejam o pensamento, 

o raciocínio, a compreensão, a imaginação e, por exemplo, o julgamento); e iii) as construções sociais 

(compreende a relação indivíduo e sociedade) (Chaib, 2015). Ao discutir os pontos de contacto e 

semelhanças entre estas abordagens teóricas, são avançados pelo autor dois aspetos principais que 

se prendem com o facto de: i) serem formuladas para e dentro de contextos monoculturais 

(negligenciando contextos mais complexos, muitas vezes conduzidos por ambientes 

multidisciplinares e inter-relacionados); e ii) não considerar explicitamente a comunicação e 

interação do grupo enquanto elementos explicativos. 

 

3.1.3  Indivíduos e grupo na tomada de decisão  

A premissa da representação social, anteriormente apresentada, tem as suas raízes no trabalho de 

Emile Durkheim, que distinguiu as representações individuais (como aquelas que não eram 

compartilhadas) em oposição às representações coletivas (formadas a partir da comunicação de 

pensamentos, em palavras, imagens e símbolos). Quando comparados, os grupos podem 

compartilhar representações sociais diferentes uns dos outros. Segundo Lorenzi-Cioldi e Clémence 

(2004), a transformação de informações abstratas em significados concretos decorre de um processo 

interdependente de regras normativas individuais, fundamentadas em ideias, valores e crenças. O 

conhecimento está ancorado (ou posicionado pela) na perspetiva do grupo, o que exige uma 

articulação entre os níveis individual e social. Ainda assim, a interação de e dentro dos grupos não 

leva apenas a arranjos consensuais, pois muitas vezes produz dissensos ou contradições (Marková, 

2017), o que implica que estilos cognitivos e formas de conhecimento diferentes (até incompatíveis) 

podem coexistir dentro de um grupo social (Voelklein & Howarth, 2005). Essas afirmações dão 

suporte teórico para uma ligação entre a teoria das representações sociais e os modelos de tomada 

de decisão. 

Até agora, as teorias sociocognitivas foram introduzidas como ferramentas analíticas para explicar o 

comportamento, as regras de decisão ou atalhos e os mecanismos cognitivos. As formas como as 

pessoas recolhem, processam e partilham informação e interpretam o contexto no qual estão 

envolvidos são frequentemente utilizadas como problemas-chave de investigação (Oliveira, 2007). A 

partir daí, o debate reduz-se à tomada de decisão em grupo, como ocorre na formulação de políticas 

públicas. Nesse contexto, Ostrom (1998) assume que os indivíduos agem instrumentalmente e as 

instituições fornecem um sentido de identidade, moldam preferências e objetivos; assim, o desenho 

institucional enquadra a tomada de decisão em contextos desafiantes, altamente complexos e 
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sujeitos a elevada incerteza. As decisões refletem, deste modo, o comportamento individual e a 

identidade coletiva, ambos contextualizados pelas lógicas institucionais (Thornton & Ocasio, 2008; 

Wrona et al., 2013).  

Na prática, várias tentativas foram feitas para explicar e melhorar a tomada de decisão em grupo e, 

de alguma forma, sustentaram a ideia de que os grupos permitem identificar e integrar pontos de 

vista individuais através da participação e de estratégias de comunicação (Brodbeck et al., 2007; 

Forsyth, 2010; Moorhead et al., 1991). Diferentes conceções de conhecimento, conforme discutido, 

têm um significado operativo em processos de tomada de decisão em contexto real, onde se 

manifestam algumas heurísticas – heurística da disponibilidade, da representatividade e da 

ancoragem e ajuste. Muitos investigadores desenvolveram trabalhos importantes neste domínio, 

discutindo os determinantes cognitivos e psicológicos da escolha para explicar a relação entre 

valores de decisão e experiência (ver, por exemplo, Arnott & Gao, 2019; Kahneman et al., 1982; 

Tversky & Kahneman, 1974, 1981, 1986). Em particular, o enviesamento de ancoragem e ajuste tem 

sido usado para explicar como os julgamentos tendem a ser excessivamente influenciados por uma 

impressão inicial, perspetiva ou valor (Epley & Gilovich, 2006). Segundo os autores, isso é usado para 

explicar as reversões de preferência e outros tipos de enviesamentos no julgamento e na 

comparação social. Eles também sugerem que os comportamentos de ajuste estão sujeitos a 

heurísticas de julgamento e enviesamentos cognitivos, influenciando a partilha da informação e o 

conhecimento gerado. Alguns teóricos usam esquemas, heurísticas e preconceitos como peças 

importantes de modelos cognitivos (nomeadamente na teoria da atribuição), embora não tenham 

conseguido estabelecer uma hierarquia entre eles, ou traduzi-los para teorias gerais de tomada de 

decisão (Oliveira, 2007; Silvera & Laufer, 2005).  

O impacto das cognições compartilhadas no processo de grupo tem sido estudado até certo ponto e 

as questões de processamento de informação evidenciam estes problemas (Hogg & Tindale, 2001), 

nomeadamente em grupos com características diferentes (Brodbeck et al., 2007). O pensamento de 

grupo é um tema muito trabalhado na área da psicologia social. Marques (2009) sistematiza os 

principais problemas de pensamento de grupo apresentados por Irving Janis nos seus trabalhos 

Victims of groupthink (Janis, 1972) e Groupthink (Janis, 1983), que se convertem em normas de 

comportamento do grupo, através de atitudes e do posicionamento que o grupo assume: i) ilusão de 

invulnerabilidade – acredita-se na singularidade do grupo e isso repercute-se na ilusão de que 

qualquer decisão é adequada; ii) crença na moralidade inerente do grupo; iii) racionalização coletiva 

– adesão a raciocínios falaciosos ou a conceções erróneas, levando a não ver erros ou a analisar 

possíveis falhas; iv) autocensura e unanimidade – como um mecanismo que molda decisões em torno 

de unanimidade, colocando em segundo plano as contribuições dissonantes; v) pressão direta sobre 
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os discordantes, sendo desviados e excluídos em fases de revisão final; e vi) estereótipos sobre o 

exogrupo.  

Atribui-se, por isso, particular interesse à forma como as pessoas interagem e tomam decisões com 

sistemas de informação, comportamentos e estruturas organizacionais específicos. Os grupos 

revelam-se particularmente importantes no contexto da tomada de decisão, sobretudo pela 

necessidade de criar sinergias e articular conhecimento e informação dispersa por vários indivíduos. 

Neste âmbito, não só é importante perceber como os indivíduos atuam dentro de cada grupo de 

decisão, mas como a comunicação pode influenciar o processo e os resultados. Além da 

interdependência dos fatores de decisão, dos níveis de incerteza, das condicionantes estruturais que 

afetam os níveis de confiança entre e dentro dos grupos, também merece atenção da forma como o 

grupo molda as preferências individuais, dando força a uma lógica de conjunto. A interligação de 

fatores como as características cognitivas dos indivíduos, a estruturação social e os valores 

dominantes e a organização das estruturas institucionais e económicas, são essenciais na melhor 

compreensão destas dinâmicas.  

De forma complementar, refere-se a perspetiva de Almond e Verba (1963) sobre a cultura política, 

que é definida por uma diversidade de dimensões, centradas em valores e normas, que explicam a 

ação política circunscrita ao contexto específico em que essa ação política se dá. Tendencialmente, 

como reflexo do processo de socialização, as pessoas moldam as suas atitudes em função das 

experiências vividas ao longo da vida. São estes processos de socialização que delimitam um 

conjunto de fatores que assumem maior ou menor influência sobre as preferências de um indivíduo, 

seja, por exemplo, a área de residência, a etnia, ou o próprio comportamento eleitoral do grupo de 

indivíduos onde este se insere. A questão que aqui se levanta prende-se não apenas com a forma 

como a informação pode ser organizada e sistematizada – de enorme relevância para a compreensão 

e estruturação da problemática e desenho do modelo de apoio à decisão –, mas como o decisor, 

individual ou coletivamente, a perceciona. E é neste sentido que importa frisar que o processo de 

tomada de decisão envolve uma interação dinâmica com o meio ambiente, incluindo ciclos de ações 

e reações em relação a qualquer mudança que possa ocorrer nesse contexto.  

As representações sociais são também entendidas como âncoras das identidades sociais e das 

relações entre grupos (Vala, 1997). Na análise desta problemática justifica-se situar as 

representações sociais, os processos de objetivação e ancoragem, enquanto fenómenos, conceitos 

e abordagens teóricas, no conjunto das orientações que a psicologia social pode fornecer, 

nomeadamente na compreensão do processo de formação de preferências e na perceção da 

compatibilidade entre a cognição e a decisão. De igual importância é o estudo da identidade e seu 

impacto nos processos intra e intergrupais. Doise & Valentim (2015) sistematizam seis níveis de 

explicação que foram distinguidos nos campos do estudo da psicologia social associados à análise da 
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influência social e das relações intergrupais: os níveis intraindividual, interindividual/situacional, 

posicional, ideológico, intersocietal e neurológico. Os autores constatam a importância de estudar 

as ligações do funcionamento cognitivo com o contexto social, e entre as operações cognitivas e as 

regulações sociais, e que isso significa inevitavelmente lidar com a articulação que existe entre estes 

diferentes níveis.  

 

3.1.4  Síntese 

Conforme discutido ao longo deste capítulo, os estudos sobre o processo de tomada de decisão 

refletem a importância tanto de questões dependentes do conhecimento quanto do sistema 

cognitivo associado ao comportamento humano. As estruturas cognitivas representam o 

conhecimento de indivíduos ou organizações e traduzem-se em representações concetuais inter-

relacionadas de objetos, pessoas, ações ou eventos e, por isso, são um quadro de referência para 

interpretar a informação, com influência em atividades cognitivas, como a avaliação do resultado da 

tomada de decisão (Wrona et al., 2013).  

A complexidade associada à tomada de decisão tem sido objeto de estudo de vários investigadores, 

que têm procurado apresentar modelos explicativos para lidar com: i) a diversidade de informação 

disponível e de fontes de conhecimento (científico, técnico, especializado, contextual, leigo); ii) as 

configurações contextuais e organizacionais; iii) os níveis de incerteza; iv) a multiplicidade de 

intervenientes, que interagem e representam interesses, motivações e preferências que podem ser 

conflituantes; v) as diversas representações mentais sobre um determinado problema; e vi) o papel 

das regulações sociais no funcionamento cognitivo. A estes aspetos acrescem outros de domínio 

técnico, nomeadamente na representação de preferências individuais através da determinação de 

funções de utilidade. Mas, a adequabilidade destas abordagens requer que se obedeça às restrições 

de partida implícitas nos pressupostos destas funções de utilidade. O debate sobre o comportamento 

e os mecanismos de escolha dos indivíduos exige retomar a discussão das propriedades matemáticas 

que explicam a formação das preferências individuais e, a partir daí, surjam propostas alternativas 

que resolvam ou minimizem os paradoxos e axiomas documentados teoricamente e evidenciados na 

prática. 

Um outro aspeto, ao qual se atribui particular destaque no âmbito desta tese, refere-se ao papel do 

coletivo na tomada de decisão, dado que frequentemente os indivíduos têm de atuar e articular-se 

dentro de um grupo de decisão. A diversidade cognitiva explica a relação entre valores de decisão e 

experiência, assim como a multiplicidade de perceções, interpretações e determinantes da escolha 

individual. É nesse sentido que se enquadram duas perspetivas da psicologia social, nomeadamente 

da cognição social e das representações sociais. Tratam-se, sobretudo, de ferramentas analíticas 
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para explicar o comportamento, as regras de decisão ou os atalhos e mecanismos cognitivos dos 

indivíduos. Desta forma, estes referenciais permitem uma melhor compreensão sobre como se 

moldam as identidades sociais e as relações dos e entre grupos.  

Por fim, destaca-se também o processo de construção de consensos e compromissos coletivos, que 

decorrem da integração de múltiplas conceções sobre a realidade e de conhecimento partilhado 

entre indivíduos. As representações sociais permitem situar o contexto social mais amplo dentro do 

qual uma decisão é tomada, promovendo uma melhor perceção sobre a articulação entre os níveis 

individual e social, bem como do nível interpessoal e intergrupal. No estudo destes fenómenos 

estabelecem-se possibilidades sobre como os indivíduos atuam dentro de cada grupo de decisão e 

sublinha-se a importância da comunicação e dos mecanismos de interação para a efetividade do 

processo e dos resultados.  

 

3.2  Análise multicritério no apoio à decisão  

3.2.1  Preferências individuais e coletivas 

A compreensão do processo de formação de preferências visa apoiar a transição individual-coletiva, 

onde múltiplos dilemas sociais e armadilhas coletivas persistem (e.g. dilema do prisioneiro, tragédia 

dos comuns), e outros desafios resultantes de propriedades matemáticas são levantados (como o 

paradoxo clássico de Condorcet ou o teorema da impossibilidade de Arrow). No entanto, a literatura 

apresenta uma perspetiva funcional sobre grupos e decisões, nomeadamente através da mobilização 

de esquemas de decisão social (ver: Forsyth, 2010).  

A interdependência de benefícios e responsabilidades parte do pressuposto de que os grupos 

possuem maiores recursos informacionais e capacidade de processamento dessas informações e, 

portanto, o conhecimento coletivo oferece melhores condições para detetar erros de raciocínio. 

Mas, se não for planeado com cuidado, um processo de decisão em grupo pode facilmente fracassar. 

Existem limitações decorrentes da discussão em grupo que condicionam o processo de decisão e a 

construção de consensos. Forsyth (2010) lista algumas dessas limitações, incluindo, entre outros, a 

negação de responsabilidade, a confusão ou enviesamento da informação partilhada. Essas 

armadilhas refletem o efeito das características psicológicas individuais e interpessoais no grupo. São 

recomendados sistemas de apoio à decisão em grupo e metodologias de trabalho adequados para 

lidar com os processos que conduzem a estes efeitos negativos. Assim, além das motivações 

individuais e de potenciais conflitos de interesse, existem restrições técnicas que devem ser 

pensadas para reunir e combinar preferências, escolhas e decisões.  
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Sobre este assunto, alguns axiomas da tomada de decisão racional devem ser discutidos ou, pelo 

menos, a sua extensão deve ser reconhecida. Esses axiomas ilustram a complexidade das regras de 

decisão, evidenciando que as estruturas de decisão são mais do que combinações matemáticas 

eficazes, pois derivam da inteligência, do conhecimento e da experiência individuais. Se uma certa 

simplicidade é assumida na escolha entre duas alternativas, quando essas preferências são definidas 

para um maior número de opções ou estão sujeitas a questões multidimensionais e à influência do 

contexto social, tal simplicidade é colocada em causa. Os exercícios individuais ou coletivos neste 

campo orientam para a identificação de alternativas, que contrastam por serem dominantes ou 

descartáveis. Ao longo do processo, podem surgir problemas de transitividade e o valor de 

preferência atribuído às alternativas pode ser completamente alterado. Para superar os problemas 

de intransitividade, o que psicólogos sociais como Kahneman e Tversky (Kahneman et al., 1982; 

Tversky & Kahneman, 1981, 1986) mostraram é que o resultado (consciente ou não) pode ser 

facilmente manipulado se os padrões gerais de preferência forem conhecidos ou se a lista de 

alternativas for curta. Como Gonzalez (2017), também aqui se destaca que esses estudos são muitas 

vezes conduzidos pelos campos da economia e da psicologia, o que resulta numa certa divisão entre 

diferentes entendimentos de racionalidade ou na implementação de mecanismos de tomada de 

decisão conflituantes. O desafio, então, permanece em projetar um modelo de recolha e agregação 

de preferências (e de apoio à decisão) que simultaneamente estabeleça prioridades gerais 

representativas das perceções e do processo de apropriação de identidade e, de alguma forma, seja 

capaz de lidar com a incerteza a que as decisões estão sujeitas. 

Na análise de políticas públicas é importante perceber de que forma o seu desenho e formulação 

prevê e internaliza as preferências, dado que estas não são estáveis ao longo do tempo e podem ser 

influenciadas pela implementação da política pública em si (Promberger, 2008). Powell (2000) 

argumenta que as relações de preferência entre os cidadãos e os decisores políticos baseiam-se em 

características de desenho institucional (as regras eleitorais e as regras de decisão), dependentes das 

características do ambiente social e económico. 

A complexidade desta análise deriva de as decisões serem feitas por indivíduos isolados ou por 

grupos, os quais se regem por um conjunto de elementos cognitivos, normativos e motivacionais que 

(in)diretamente influencia os critérios na base das suas das escolhas. A agregação de preferências é, 

assim, um princípio fundamental, ao determinar a forma como as múltiplas visões e preferências 

individuais são transformadas em decisões coletivas. Os mecanismos de agregação de preferências 

podem traduzir-se pelo voto, ou por funções matemáticas de agregação (Wang et al., 2009). 

Os métodos de votação são métodos frequentemente usados para a agregação de preferências de 

muitos indivíduos, sobretudo associados a contextos de tomada de decisão com impacto social. Estes 

métodos subentendem lógicas da teoria da escolha racional (Arrow, 1963). Mas, pode esta coerência 
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ser estendida aos modos coletivos de escolha, onde as vontades de muitas pessoas estão envolvidas? 

A resposta a esta questão conduz o debate em dois sentidos. Por um lado, reconhecer que a soma 

das racionalidades individuais não produz uma racionalidade coletiva (Arrow, 1963) e, por outro, 

perceber porquê e como é que as pessoas votam. Colocam-se à partida várias condições e aspetos 

normativos que delimitam o quadro de referência de análise das regras de decisão (Tideman, 1976): 

i) as escolhas resultam da avaliação de pares de alternativas, ou dependem de três ou mais opções?; 

ii) quando a decisão envolve múltiplas decisões, é possível localizá-las num espaço euclideano?; iii) 

todos os decisores devem ter o mesmo peso? Não tendo, existe alguma forma de diferenciar esses 

pesos relativos?; iv) podem os decisores revelar intensidades de preferências?; v) existem erros 

sistemáticos que influenciam o resultado final? 

Esta teia de relações implica retomar um conjunto de argumentos em torno das limitações teóricas 

da escolha racional. É neste sentido que se reforça o argumento de que existem meios indiretos, que 

influenciam a perceção individual, em função dos grupos em que está inserido. O estudo dos 

processos e procedimentos de decisão coletiva, relativos à agregação de preferências individuais 

associada a votos, preferências ou julgamentos ganha particular importância. A questão central que 

merece reflexão é como é possível obter preferências ou julgamentos coletivos coerentes sobre 

algumas questões, com base nas preferências ou julgamentos individuais?  

Esta discussão surge associada à teoria da escolha social, remetendo para grandes referências, como 

Jean-Charles de Borda (1781), Nicolas de Condorcet (1785) e Kenneth Arrow (1951). Na prática, 

diferentes formas de agregação justificam resultados distintos e a decisão de escolher uma 

alternativa em detrimento de outra. São vários os trabalhos que exemplificam estas diferenças, 

representando os problemas de decisão e a aplicação de métodos de agregação como i) escrutínio 

uninominal maioritário em uma volta; ii) escrutínio uninominal maioritário em duas voltas; iii) 

escrutínio uninominal com eliminação de um candidato por ronda (o pior classificado); iv) método 

de Condorcet; e v) contagem de Borda (Arrow, 1963; Diss & Kamwa, 2020; Gonzales & Perny, 2021; 

List, 2022; Nitzan, 2010; Nurmi, 1983, 1999; Zhang, 2020). A análise destes procedimentos, bem 

como de outros documentados na literatura sobre agregação de preferências individuais (e.g. Nurmi, 

1999), originou uma corrente crítica sobre as condições desejáveis para evitar a manipulação ou 

enviesamento dos resultados finais. O paradoxo de Condorcet – pode haver uma situação em que, 

embora cada indivíduo tenha preferências racionais (ou seja, preferências completas, consistentes e 

transitivas), as preferências agregadas não são consistentes e transitivas – e a teoria de 

impossibilidade de Arrow – afirma que não existe um método de votação perfeito que seja 

totalmente justo que satisfaça todas as propriedades desejáveis de consenso, como maioria, 

monotonicidade, independência de alternativas irrelevantes e o critério de Condorcet – (Zhang, 2020) 

são dos mais referidos e documentados.  
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Esta reflexão sublinha a importância do procedimento utilizado no processo de escolha, sendo este 

tão determinante quanto as preferências dos decisores. Além do procedimento de agregação em si, 

importa também perceber as diferentes abordagens na forma como as alternativas são confrontadas 

e as preferências são recolhidas: se são meramente ordenadas, se é apenas selecionada a alternativa 

mais importante, se são comparados pares de alternativas, se a seleção é binária ou se baseia em 

escalas de pontuação.  

Hillinger (2004) defende que as escalas analisadas na teoria do voto são a verdadeira fonte dos 

diversos paradoxos. Também Saaty (2013) e Vasiljev (2011) contestam a universalidade da teoria 

ordinal da escolha social, mostrando a relevância da cardinalidade. Os autores oferecem uma 

perspetiva renovada face à ausência de formalização cardinal dos axiomas básicos da teoria da 

escolha social e provam que o voto cardinal pode satisfazer a eficiência de Pareto, independência de 

alternativa irrelevante, domínio irrestrito e, ao mesmo tempo, pode ser não ditatorial, refutando a 

teoria da impossibilidade de Arrow. Contudo, contextos particulares podem merecer atenção (Kalai 

& Schmeidler, 1977). Na verdade, cada indivíduo tem um ranking de preferência sobre os critérios, 

o que reduz a seleção de regras ao clássico problema de escolha social e a escolha das regras se 

justifica a partir das visões que os indivíduos têm sobre o significado dos critérios, aos quais atribuem 

diferentes pesos (Zhang, 2020). Em contextos de decisão real, extravasando o processo implícito à 

escola através do voto, acresce a necessidade de permitir a permeabilidade simultânea de 

informações subjetivas e objetivas e de gerir valores e interesses conflituantes.  

 

3.2.2  Métodos de análise multicritério 

A ação está inserida em contextos adversos, num jogo relacional entre a capacidade de resposta a 

problemas estruturais, acomodando os desafios externos e internos ao contexto de decisão, a 

definição de metas e a concertação de aspirações, interesses e preferências coletivas. Acresce a 

necessidade de, em diversos contextos, pensar estrategicamente – o que implica que algumas 

decisões e ações são consideradas mais importantes que outras e que grande parte do processo 

consiste em tomar decisões difíceis sobre o que é mais importante.  

Na estruturação do problema de decisão Roy (1996) aponta vários aspetos que devem ser 

considerados: 

• A fronteira entre o que é e o que não é viável não é clara; 

• Em muitos problemas do mundo real, não existe apenas um decisor, mas vários 

intervenientes que participam no processo de decisão;  

• As dificuldades na formulação de preferências exigem também a resolução de conflitos e a 
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concertação de certas convicções; 

• Há um conjunto de informação (valores numéricos de avaliações ou medidas de 

desempenho, as características e as formas de análise de distribuições probabilísticas) que é 

muitas vezes impreciso, incerto, ou mal determinado; 

• É impossível dizer que uma decisão é boa ou má tendo apenas por base um modelo 

matemático. 

As seguintes considerações assumem os pressupostos anteriormente apresentados e 

consubstanciam um corpo de conhecimento que funciona como orientações para o apoio à decisão.  

O ponto de partida, comum a qualquer problema de decisão, encontra-se nas questões de como 

deve a decisão ser estruturada e modelada, e como podem as ações alternativas ser diferenciadas 

(Figura 14). Em causa está a capacidade de definir um modelo de preferências e de analisar as 

múltiplas consequências das decisões, que podem ser traduzidas num conjunto de níveis 

interdependentes que definem a estrutura global de um modelo de decisão (Roy, 1996; Wang et al., 

2009): 

• Definição do objeto da decisão; 

• Análise das opções, das soluções e das consequências, incluindo critérios e medidas de 

desempenho da ação; 

• Modelação das preferências, procurando avaliar e comparar uma grande variedade de 

possibilidades e, se necessário, incluir um modelo de comunicação entre os intervenientes; 

• Análise das preferências, prioridades e escolhas; 

• Definição de recomendações, considerando procedimentos formais destinados a adquirir e 

processar informação que contribuem para a definição de soluções e propostas ajustadas 

aos problemas. 

 
Fonte: baseado em Belton & Stewart (2002) 

Figura 14: Fases da análise multicritério no apoio à decisão 
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As decisões estratégicas envolvem várias dificuldades: o balanço entre custos e benefícios não é claro 

ou fácil de determinar, os impactos e as consequências associados a cada opção nem sempre são 

previsíveis, as decisões afetam diferenciadamente públicos diversos e as diferentes partes envolvidas 

(direta ou indiretamente) têm visões diferentes sobre o problema (Dias et al., 2018). A utilidade dos 

métodos de multicritério para problemas de decisão estratégica é amplamente reconhecida (Belton 

& Stewart, 2002; Dias et al., 2018; Keeney, 2004; Marttunen et al., 2017) e tem-se revelado útil para 

apoiar a formulação de políticas (Bana e Costa et al., 2014; Keeney, 2004). Os teóricos da decisão 

introduziram os conceitos de risco e de preferência, associando-os ao multicritério, no qual também 

reconhecem o papel da comunicação, da perceção dos envolvidos, das capacidades heurísticas, das 

regras de decisão e dos níveis diferenciados de acesso a informação (Andrews, 2007).  

A análise multicritério permite estruturar e resolver problemas de decisão que envolvem a 

diferenciação de alternativas considerando múltiplos critérios. Pressupõe-se que as alternativas 

podem ser avaliadas de acordo com as preferências dos decisores. Assim, um problema típico de 

análise multicritério envolve objetivo da decisão, alternativas, critérios, preferências e resultados. 

Quanto às alternativas, estas possuem características diferentes, às quais se podem associar níveis 

de impacto que traduzem o desempenho em cada critério de avaliação (𝑠𝑖 ). As preferências dos 

decisores são transformadas numa métrica de importância relativa que é atribuída a diferentes 

critérios (𝑤𝑖). A função geral (𝑓) que descreve um problema de análise multicritério é apresentada 

na Equação 1. Muitos são os procedimentos de agregação que dão origem a especificações desta 

equação. Alguns exemplos são apresentados no capítulo 4.  

𝑥 = 𝑓(𝑤𝑖  𝑠𝑖 ) 

Equação 1 

Onde:  

𝑥, corresponde à pontuação final da alternativa. 

𝑤𝑖, corresponde aos pesos atribuídos a cada critério. 

𝑆𝑖, corresponde ao impacto atribuído a cada alternativa. 

 

De um modo geral, é reconhecida à análise multicritério a capacidade de ultrapassar as limitações 

associadas a outras ferramentas de apoio à decisão tradicionalmente utilizadas (Gamper & Turcanu, 

2007), pois não só permite avaliar um conjunto de alternativas a partir de critérios qualitativos e 

quantitativos e enquadrar níveis de incerteza sobre os impactos atuais ou futuros, como também é 

fundamental na recolha e sistematização das opiniões dos decisores, facilitando o desenvolvimento 

de estratégias e programas coletivamente concertados.  
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A análise multicritério tem-se revelado cada vez mais útil nos exercícios de tomada de decisão e, sem 

exceção, todos os métodos multicritério fornecem uma estrutura de avaliação útil a diferentes 

estágios do processo de decisão: seleção de critérios, ponderação, avaliação, agregação e decisão 

final. A extensão em que, e como, estes estágios são inseridos na estrutura do método depende das 

metodologias de multicritério adotadas (Marttunen et al., 2017).  

Numa descrição esquemática e não extensiva, o desempenho e a valorização das alternativas traz 

desafios de mensurabilidade e lida com fatores analíticos e de julgamento. A forma como os 

diferentes níveis (estrutura hierárquica vertical ou horizontal) e dimensões (critérios) estão 

vinculados depende da função de valor ou de utilidade definida (e.g. valor próprio, ponderação 

aditiva simples, funções lineares, exponenciais). É necessário, também, algum cuidado na descrição 

e na estruturação da árvore de critérios, para não comprometer o nível de detalhe, a compreensão 

dos conteúdos e a operacionalidade do modelo. Além da seleção, ponderação e avaliação dos 

critérios, os procedimentos de agregação também são essenciais para discutir o motivo pelo qual as 

preferências individuais podem contrastar com o resultado da agregação de preferências. 

A literatura é relativamente consensual na forma como classifica e agrupa os modelos de análise 

multicritério, comumente em três grandes categorias, a saber (Belton & Stewart, 2002; Polatidis et 

al., 2006): 

• Modelos de mensuração de valor (value measurement models), onde as pontuações 

numéricas são definidas para representar o grau em que uma opção de decisão pode ser 

preferida a outra. Tais pontuações são desenvolvidas inicialmente para cada critério 

individualmente e, em seguida, são sintetizadas para efetuar a agregação em modelos de 

preferência. 

• Modelos de objetivo/aspiração ou modelos de nível de referência (goal, aspiration or 

reference level models), nos quais são estabelecidos níveis desejáveis ou satisfatórios de 

realização para cada um dos critérios. O processo, então, procura determinar quais opções 

estão, em certo sentido, mais próximas de alcançar esses objetivos ou aspirações desejáveis. 

• Modelos de superação (outranking models), em que cursos de ação alternativos são 

comparados par-a-par; primeiro em termos de cada critério, a fim de identificar em que 

medida se pode afirmar a preferência de um critério sobre o outro e, depois, agregando 

essas informações de preferência em todos os critérios relevantes. Este modelo favorece a 

seleção de uma alternativa em detrimento de outra. 

Estas abordagens permitem acomodar os quatro problemas de referência apresentados por Roy 

(1996), que refletem diferentes posicionamentos do decisor e dos objetivos que este preconiza. O 

problema de escolha delimita uma situação onde o decisor escolhe, de um subconjunto de 

alternativas, uma única ação (solução ótima). A problemática de classificação determina uma 
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situação onde o decisor, recorrendo a procedimentos de ordenação, atribui a cada alternativa uma 

categoria, que é previamente definida de acordo com as particularidades do contexto de decisão em 

que se inserem. A problemática da ordenação é similar, mas aqui o decisor adota um sistema de 

ordenação para todas as alternativas, diferenciando-as de acordo com um sistema de preferências. 

Por fim, os problemas descritivos são aqueles onde o decisor caracteriza as diferentes alternativas 

em função das suas ações e consequências (previstas ou conhecidas).  

Esta classificação coloca em evidência outras formulações como as de Wang e Ruhe (2007) que 

relacionam a situação ou contexto de decisão com o processo e papel do decisor. É esperado que 

diferentes estratégias de decisão requeiram diferentes critérios de seleção. Deve-se, por isso, 

considerar uma grande variedade de estratégias de tomada de decisão desenvolvidas no campo da 

teoria da decisão e complementadas com a ciência cognitiva (Munda, 2004; Wang et al., 2009). A 

este respeito Wang & Ruhe (2007) apresentam uma taxonomia para as diferentes estratégias e 

respetivos critérios de tomada de decisão. A classificação proposta incide sobre quatro categorias: i) 

intuitiva, ii) empírica, iii) heurística e iv) racional. As duas primeiras estão em linha com a psicologia 

cognitiva e o comportamento humano, não existindo nenhum modelo racional específico para 

explicar esses critérios de decisão.  

Há uma variedade de decisões que se enquadram nestas categorias por se basearem em escolhas 

arbitrárias e em preferências justificadas pela propensão pessoal, por expectativas e / ou sentidos 

comuns. A categoria heurística pode ser determinante por compreender a influência do sistema de 

valores e princípios (representações sociais e criação de significados partilhados) na orientação da 

comunicação e do comportamento individual. Por fim, a categoria racional é subdividida em duas 

abordagens: estática ou dinâmica. Assume-se que grande parte das estratégias de decisão adotadas 

tendem a ser classificadas como estáticas, porque se assume que as mudanças do contexto 

envolvente são independentes das atividades dos decisores. Além disso, diferentes estratégias de 

decisão podem ser selecionadas para a mesma situação com base nos valores e nas atitudes dos 

decisores em relação ao risco e capacidade de previsão de resultados futuros. Quando, por outro 

lado, o ambiente no qual o decisor atua é interativo e as mudanças que ocorrem dependem das suas 

atividades e estratégias de decisão, os critérios passam a ser classificados na categoria de decisões 

dinâmicas. 

Apesar da clara distinção de categorias apresentadas pelos autores, parece razoável admitir que os 

processos de decisão ocorrem em meios relativamente complexos, onde estas categorias se 

sobrepõem e articulam e, de uma forma geral, tem vindo a ser desenvolvidos vários mecanismos e 

metodologias para lidar com a complexidade resultante destes processos. As teorias da decisão têm 

procurado desenvolver modelos capazes de encontrar e fundamentar uma boa decisão. Refletem 
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por isso, em diversos contextos, funções de escolha que tipicamente combinam critérios, 

alternativas, preferências e restrições.   

Na perspetiva de Wang, et al. (2009), todos os critérios têm associado um impacto interno e os pesos 

(que refletem prioridades e preferências) são atribuídos para indicar a sua importância relativa. 

Neste sentido, diferentes pesos influenciam diretamente os resultados das alternativas que 

compõem o sistema em análise. Como corolário desta complexidade surge a necessidade de articular 

as componentes da racionalidade ou objetividade (e.g. critérios e pesos) e subjetividade das decisões 

(e.g. motivações, preferências, expectativas). Com efeito, classificações alternativas às apresentadas 

anteriormente podem também ser úteis e contribuir para uma melhor compreensão sobre as 

diferenças entre os métodos. Wang, et al. (2009) propõem uma organização que considera i) 

métodos de ponderação subjetiva, ii) métodos de ponderação objetiva e iii) métodos de ponderação 

mistos. As diferenças centram-se, sobretudo, no grau de variação de critérios, na independência de 

critérios, integração das preferências dos decisores e na forma como se determina uma hierarquia 

entre a lista de alternativas. No caso da i) ponderação subjetiva, onde se inserem métodos como o 

AHP, SMART, SWING e SIMOS, os pesos determinados dependem apenas da preferência dos 

decisores (sem incluir necessariamente uma articulação com dados medidos quantitativamente); 

contrariamente; ii) na ponderação objetiva, associada a métodos como o Entropy method ou TOPSIS, 

os pesos dos critérios resultam da aplicação de métodos matemáticos a dados e informação 

existentes (Wang et al., 2009).  

Há evidentes limitações associadas a estas abordagens. Nas ponderações subjetivas, embora uma 

grande parte das decisões se assuma suportada pelo conhecimento e informação que cada indivíduo 

detém, não existe um mecanismo óbvio para entrar em linha de conta com outros elementos 

relevantes no processo de ponderação. Na ponderação objetiva as limitações surgem, entre outros 

aspetos, pelo facto de não ser possível garantir a disponibilidade de informação com o nível de 

detalhe necessário para suportar a qualidade da decisão. Para dar resposta a estas limitações e para 

lidar com a interdisciplinaridade dos contextos de decisão surge um conjunto de iii) métodos mistos 

que são desenvolvidos de forma a combinar diferentes abordagens de ponderação e ordenação de 

alternativas (Dias et al., 2018; Marttunen et al., 2017; Munda, 2004; Wang et al., 2009; Wątróbski et 

al., 2019) 

Esta classificação é ainda útil de um ponto de vista prático, por providenciar uma estratégia analítica 

da grande variedade de métodos para problemas multicritério (Belton & Stewart, 2002; Figueira et 

al., 2005).  

A variedade de métodos existentes desafia os decisores no processo de seleção do mais adequado 

ao contexto de decisão, sendo muitas vezes privilegiada a simplicidade teórica e de aplicação. Esta é 
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uma problemática que tem vindo a ser amplamente reconhecida e que tem motivado vários 

trabalhos empíricos de comparação entre métodos de análise multicritério (Athawale & 

Chakraborty, 2012; Guarini et al., 2018; Polatidis et al., 2006; Putra & Punggara, 2018; Vakilipour et 

al., 2021; Wątróbski et al., 2019; Widianta et al., 2018). Destaca-se particularmente o trabalho de 

Wątróbski et al. (2019), que permite uma visão integrada da diversidade de métodos de análise 

multicritério. Este estudo tem o objetivo de proporcionar informação estruturada para apoiar o 

decisor na escolha do método mais adequado e apresenta uma taxonomia que resulta da análise 

aprofundada de 56 métodos de análise multicritério, classificando e diferenciando-os em função das 

suas características e propriedades.  

De facto, a análise multicritério tem-se afirmado como uma abordagem operacional de avaliação e 

de apoio à decisão, adequada para lidar com a complexidade que resulta da incerteza e da tendência 

de evolução de variáveis estruturantes do fenómeno em análise, dos objetivos conflituantes, de 

diferentes estruturas de dados e informações, bem como da existência de múltiplos interesses e 

perspetivas (Bana e Costa et al., 2014; Garmendia & Gamboa, 2012; Hwang & Yoon, 1981; Keeney, 

2004; Kwan, 1995; Madadian et al., 2012; Marques et al., 2021; Nogueira et al., 2017; Thokala & 

Duenas, 2012; Valiris et al., 2005; Wolf et al., 2021; Yilmaz & Harmancioglu, 2010). A necessidade de 

apoiar a tomada de decisão com base em critérios mais rigorosos e processos mais informados e 

participados exige metodologias de trabalho mais articuladas e consolidadas; aspeto que vem 

crescentemente assumindo relevância do ponto de vista teórico e empírico.  

Alguns exemplos dos métodos mais utilizados são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Métodos de análise multicritério 

Acrónimo Método Referências 

MAUT Multi-Attribute UtilityTheory (Fishburn, 1970; Fishburn & 
Keeney, 1974) 

ELECTRE Elimation Et Choix Traduisant la REalité  (Roy, 1991) 

PROMETHEE Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment of Evaluations 

 (Brans & Vincke, 1985) 

AHP Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1977, 1990) 

ANP Analytic Network Process (Saaty, 2006, 2008; Saaty & 
Vargas, 2013) 

TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution  

(Hwang et al., 1993; Hwang 
& Yoon, 1981) 

MACBETH Measuring Attractiveness by a Categorical Based 
Evaluation Technique  

(Bana e Costa et al., 2011) 

SMART Simple Multi-Attribute Rating Technique (Edwards & Barron, 1994) 

SAW Simple Additive Weighting  (Triantaphyllou, 2000) 

WPM Weighted Product Method 
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No âmbito desta tese, realizou-se uma análise exploratória de 60 trabalhos publicados desde 20138, 

que permitiu identificar abordagens distintas quanto à seleção e aplicação da análise multicritério.  

Nos últimos 8 anos, com base nesta pesquisa, identificaram-se apenas 26 trabalhos no domínio do 

planeamento estratégico e territorial. Uma parte significativa dos trabalhos identificados focam-se 

na abordagem metodológica e no desenvolvimento de métodos de multicritério mais ajustados aos 

problemas e contextos de decisão (24 trabalhos). De entre os métodos frequentemente usados estão 

o AHP e o TOPSIS. Dada a componente espacial e territorializada destes estudos também são 

referidas outras abordagens mistas com recurso aos Sistemas de Informação Geográfica e também 

ganha expressão a dimensão participativa, que é comum a vários dos trabalhos, como resultado da 

existência de múltiplos decisores, a necessidade de fazer refletir as suas diferentes prioridades e a 

desejável consensualização das decisões para a eficácia do processo de planeamento e 

implementação de planos de ação.  

Tabela 4: Tópicos obtidos a partir dos títulos dos 60 trabalhos recolhidos 

Tópico principal da publicação Quantidade 

Planeamento territorial (spatial planning) 14 

Planeamento estratégico (strategic planning) 12 

Desenvolvimento sustentável (Sustainable development) 10 

Abordagem metodológica 24 
Participação  5 

AHP, TOPSIS, PROMETHEE, métodos mistos 6 

Modelos multicritério (análises comparadas, ou 
desenvolvimento de métodos adequados a cada contexto) 

13 

 
O corpo teórico e empírico é, de facto, diversificado e tem demonstrado a necessidade de ter 

referenciais mais consolidados sobre os métodos, sobretudo direcionado para decisores e técnicos. 

Além disso, como se verifica em diversas aplicações destes métodos, ou no desenvolvimento de 

renovadas abordagens inspiradas em técnicas existentes, é importante adequar os formalismos 

rigorosos, que são determinados pelas propriedades e funções destes métodos, às características 

cognitivas dos diferentes utilizadores (decisores).  

Como exemplo refere-se o método AHP, que, pela sua simplicidade e facilidade de compreensão e 

aplicação, é um dos mais utilizados. Neste método a comparação entre pares de alterativas é feita 

 
 

 

8 O exercício exploratório desenvolvido nesta tese suportou-se na consulta da base de dados Scopus. Foram selecionados como 

critérios de pesquisa as palavras “multicriteria” “strategic” e “planning” e filtrados os resultados de acordo com a área: Ciências 
sociais e Ciências da Decisão, para o período de análise de 2013 a 2022. Todos os trabalhos inseridos em domínios que se afastam 
da temática do planeamento estratégico de base territorial (e.g. saúde, engenharia, materiais, marketing do consumo) foram 
excluídos. Depois, avançou-se com uma classificação livre, mas ilustrativa da diversidade científica e técnica das diferentes 
abordagens, de acordo com as áreas que são apresentadas na tabela – ver anexo 3 para consultar a lista de trabalhos analisados. 
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atribuindo um valor numa escala de 1 a 9 (Saaty, 1977). Esta escala permite um grau de diferenciação 

elevado entre alternativas, evidenciando simultaneamente os respetivos níveis de intensidade 

(Franek & Kresta, 2014; Saaty, 1990). Contudo, a preparação técnica de exercícios em contextos 

reais, simulando a consistência das respostas com grupos de controlo, evidenciou limitações ao usar 

uma escala com tantos níveis (Wolf et al., 2021), justificando assim a opção por usar a escala de 1 a 

4. A escala usada no processo de recolha das preferências é uma temática que não é recente e para 

a qual não existe necessariamente um consenso. Cox (1980) fez uma compilação da literatura sobre 

o número ideal de alternativas de resposta que se converte na escala usada para aferir a importância 

atribuída a cada critério, concluindo que não há um número ideal que seja apropriado em todas as 

circunstâncias. Refere que a noção genérica de que a informação pode ser medida e que a 

quantidade de informação que pode ser transmitida por uma escala é, em última análise, 

determinada pela capacidade da interface ou do meio de comunicação; elementos fundamentais 

para uma melhor compreensão sobre o tipo de decisão a que se chega. Ademais, reconhece existir 

uma vasta literatura na área da psicologia que contribui para esta reflexão, nomeadamente sobre a 

capacidade humana de processamento de informações em diferentes circunstâncias. De um modo 

geral, Cox (1980) conclui que: 

• Escalas com duas ou três alternativas de resposta são geralmente inadequadas, pois são 

incapazes de transmitir muita informação e tendem a limitar os respondentes.  

• Os retornos marginais do uso de mais de nove alternativas de resposta são mínimos e os 

esforços para melhorar o instrumento de medição devem ser direcionados para outras áreas 

mais relevantes.  

• É preferível um número ímpar em vez de um número par de alternativas de resposta em 

circunstâncias nas quais o respondente pode legitimamente adotar uma posição neutra.  

• Mesmo algumas alternativas de resposta podem ser demais para o respondente se não 

forem disponibilizadas instruções compreensíveis que permitam ao respondente apreender 

o significado ajustado ao contexto de decisão.  

• Tudo parece indicar que cinco ou sete é um intervalo razoável, ainda que, em circunstâncias 

concretas se possam adotar outras opções de escala de resposta. 

Preston & Colman (2000), reforçam estas conclusões através de um questionário aplicado a 149 

entrevistados, testando escalas que diferiam apenas no número de categorias de resposta (variando 

de 2 a 11). Concluíram que em vários índices de confiabilidade, validade e poder de discriminação, 

as escalas de dois, três e quatro pontos tiveram um desempenho relativamente fraco, e os índices 

foram significativamente mais altos para escalas com mais categorias de resposta, até cerca de 7. 
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Segundo os autores, a consistência interna não diferiu significativamente entre as escalas, mas a 

confiabilidade tendeu a diminuir para escalas com mais de 10 categorias de resposta. 

Um aspeto interessante do método AHP é a possibilidade de derivar um índice de consistência, que 

permite uma mensuração objetiva e o estabelecimento de um limiar máximo de inconsistência 

aceitável – ou seja, um limiar para o qual é possível afirmar com segurança que as respostas não 

foram dadas de forma aleatória ou que apresentam incongruências no conjunto de avaliações feitas. 

Num exemplo prático ilustrativo da simplicidade e potencialidade desta análise de inconsistência, 

repare-se que, para o conjunto de opções A,B,C e sabendo que A>B e B>C, então C<A; neste contexto, 

avaliações que resultem em A>B, B>C e C>A revelam que o conjunto de respostas é inconsistente (a 

solução é intransitiva).  

Em contextos de decisão real, não é possível assegurar nem a objetividade dos critérios, nem a 

objetividade na avaliação destes por parte de diferentes intervenientes, que têm preferências, 

expectativas e valores múltiplos e diversos. À medida que existem mais elementos a serem 

comparados entre si a complexidade aumenta exigindo o recurso a uma representação matricial da 

estrutura e quantidade de critérios utilizados. Neste contexto, vários pressupostos da análise de 

consistência sugeridos no modelo original proposto por Saaty (1977) (e.g. nível de consistência das 

matrizes de preferências) têm vindo a ser classificados como inadequados (Nogueira et al., 2016; 

Wolf et al., 2021). Contudo, Saaty (1977) já alertava para o facto de que os valores de controlo podem 

(e devem) ser adequados ao tamanho das matrizes. De facto, em situações de aplicação real é 

possível recorrer à avaliação de respostas com grupos de controlo, em que diferentes alternativas 

foram consideradas, procurando traduzir diferentes temáticas contrastantes, exigindo uma correta 

especificação dos referenciais a utilizar, face aos objetivos concretos do contexto de decisão e a 

especificidade dos critérios a ser avaliados, ajustando-os a um nível de exigência cognitivo adequado 

ao processo de escolha. 

 

3.2.3  Síntese 

As diferentes fases do processo de formulação de políticas públicas expressam problemas e 

necessidades que se transformam em programas concretos, cujas decisões decorrem da concertação 

de perspetivas de vários intervenientes (Sabatier, 2007). Qualquer tomada de decisão deve ser 

baseada numa ampla análise dos problemas e objetivos, seguindo-se da recolha e análise de 

informações acerca das soluções e os seus impactos face aos objetivos propostos (Jann & Wegrich, 

2007). Mas, a tomada de decisão compreende não só a recolha e processamento de informação, 

mas, acima de tudo, incorpora uma componente de interação e partilha de conhecimento inerente 

aos vários agentes, cujas preferências e interesses são divergentes. É difícil: i) realizar comparações 
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interpessoais de utilidade; ii) integrar a dimensão simbólica e percecionada, que se reflete em 

expectativas, preferências e prioridades heterogéneas; e iii) dotar os resultados de um sentido 

coletivo, representativo da diversidade e equilibrado face às dissonâncias entre as lógicas individuais 

e de grupo.  

É, neste contexto, relevante discutir os paradoxos de agregação de julgamentos e preferências 

individuais, que ocorrem quando, não obstante a consistência das decisões individuais, o resultado 

coletivo é inconsistente em alguns aspetos. Também podem ser apontadas outras inconsistências 

internas resultantes de heurísticas e limitações cognitivas, sobretudo em problemas de elevada 

complexidade. A literatura oferece um vasto corpo teórico sobre os paradoxos que surgem 

associados à teoria da escolha social através da aplicação de métodos ordinais de agregação e dos 

procedimentos de votação (Arrow, 1963; Diss & Kamwa, 2020; Gonzales & Perny, 2021; List, 2022; 

Nitzan, 2010; Nurmi, 1983, 1999; Zhang, 2020). Outras abordagens, relevam a centralidade da 

discussão sobre os procedimentos utilizados no processo de escolha, demonstrando como a 

utilização de escalas de intervalos ou rácios pode ser útil para aferir a intensidade das preferências e 

ultrapassar alguns dos problemas associados à combinação e agregação de julgamentos individuais 

(Saaty, 2013; Vasiljev, 2011).  

É neste sentido que se enquadram as abordagens de decisão multicritério, na admissibilidade de 

estas fornecerem formas estruturadas e integradas para a avaliação de alternativas e critérios; e 

obter um compromisso de solução através da agregação de preferências de vários decisores, 

procurando assegurar uma lógica de conjunto onde todos os intervenientes se revejam na decisão 

final. De forma esquemática as decisões envolvem critérios e alternativas. As alternativas 

diferenciam-se nas suas características e podem ser consideradas mais ou menos relevantes em 

função da combinação e importância atribuída aos critérios. A questão que se pode colocar é como 

se derivam as prioridades dos critérios para determinar uma classificação relativa das alternativas. O 

recurso a modelos matemáticos tem permitido agregar múltiplos objetivos com base nas 

preferências individuais, um procedimento que é complexificado quando se pretende agregar as 

preferências de vários decisores. É extensa a lista de métodos de análise multicritério que permitem 

apoiar os processos de tomada de decisão. Mas, são colocados vários desafios. Desde logo, o 

conhecimento da estrutura matemática desses métodos é essencial, pois o uso inadequado de 

qualquer um deles pode levar a resultados insatisfatórios ou desajustados face aos objetivos de 

decisão delineados. Depois, não é irrelevante a forma como se delimitam os problemas de decisão, 

isto é, problemas de escolha onde se pretende i) determinar as melhores soluções; ii) ordenar, pelo 

menos parcialmente, as soluções de acordo com seu mérito relativo; iii) selecionar uma única solução 

(Belton & Stewart, 2002; Polatidis et al., 2006).  
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A variedade de métodos existentes e as características que os diferenciam é ilustrada e sistematizada 

por exemplo no trabalho de Wątróbski et al. (2019) e de Guarini et al. (2018). Ainda que a 

investigação científica e aplicada neste âmbito tenha suportado um amplo referencial sobre os 

diferentes métodos, do ponto de vista empírico a seleção dos métodos de análise multicritério 

continua a privilegiar a simplicidade teórica e de aplicação. Tem se verificado que métodos diferentes 

são utilizados para problemas de decisão semelhantes (Wątróbski et al., 2019) e consoante os 

contextos de decisão os pressupostos técnicos dos métodos existentes são frequentemente 

ajustados (Dias et al., 2018; Marttunen et al., 2017; Wang et al., 2009), levando a dificuldades na 

comparação dos resultados obtidos e revelando um desajuste entre a teoria e as necessidades 

subjacentes a contextos de decisão reais. Mesmo que diferentes métodos conduzam à mesma 

classificação de alternativas, isso não determina necessariamente o mérito ou robustez de um 

qualquer método (Saaty, 2013).  

A seleção e aplicação dos métodos deve ter em conta a sua adequabilidade face ao problema de 

decisão, reconhecendo a influência nos resultados decorrentes das respetivas características, 

nomeadamente: i) capacidade de lidar com a amplitude e profundidade da estrutura de decisão; ii) 

tipo de critérios que permite operacionalizar que podem ser qualitativos, quantitativos ou uma 

combinação de ambos; iii) abertura à multiplicidade de intervenientes; iv) procedimentos de 

implementação como comparação par-a-par ou funções de utilidade; v) mecanismos de agregação 

de preferências e derivação de prioridades globais (Guarini et al., 2018).  

Em suma, mais do que apreender os pressupostos e formalismos técnicos associados a cada um dos 

métodos de análise multicritério existentes, estes estudos reforçam a necessidade de complementar 

o acervo de conhecimento neste domínio, cujo teor é fundamentalmente técnico, com outros 

referenciais de análise com maior poder descritivo sobre aspetos essenciais da tomada de decisão. 

Este referencial complementar deve permitir compreender como e porquê diferentes métodos 

produzem resultados divergentes para algumas alternativas e perceber em que medida esta 

informação pode ser útil para determinar a adequabilidade do método face às características e 

objetivos do contexto de decisão.  
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Capítulo  4 
Análise e discussão de resultados  
 

4.1  Enquadramento geral 

Partindo da abordagem metodológica descrita no ponto 1.3 do Capítulo 1, este capítulo apresenta 

um conjunto de casos de estudo e a análise e discussão de resultados. Os casos apresentados 

assentam num conjunto de dados empíricos resultantes de contextos de decisão reais e que se 

adequam aos objetivos e questões de investigação que norteiam esta tese. Como sugerido na 

explanação metodológica, a cada objetivo desta tese é associado um exercício e respetivo conjunto 

de dados distinto, conforme ilustram a Figura 15 e a Figura 16. 

Para responder ao objetivo 1 – Enquadrar a dimensão sociocognitiva e comportamental enquanto 

lente analítica dos processos de tomada de decisão – e às respetivas questões de investigação foi 

analisada a informação da Sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional 

(Figura 15). Esta sessão envolveu vários momentos sequenciais:  

• Resposta dos participantes a um inquérito (ronda 1), permitindo a caracterização 

sociodemográfica dos participantes, a recolha da perceção sobre o desempenho do Governo 

e a avaliação das prioridades entre áreas temáticas; 

• Organização dos participantes em grupos focais para discutir e selecionar um conjunto de 

questões a colocar aos membros do Governo; 

• Momento de auscultação entre participantes e membros do Governo, onde as questões 

selecionadas nos grupos focais foram colocadas pelos participantes e respondidas pelos 

membros do Governo; 

• Repetição da resposta ao inquérito (excluindo as características sociodemográficas), após a 

sessão de auscultação (numa segunda ronda). 

Os dados considerados na análise correspondem à informação recolhida no inquérito nos dois 

momentos (ronda 1 e ronda 2) e ao conteúdo discursivo do processo de auscultação (que, a partir 

do material que se encontra gravado e disponível, foi transcrito e analisado).  
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Figura 15: Abordagem metodológica do 1º objetivo 

 

Para responder ao objetivo 2 – Evidenciar como diferentes métodos de análise multicritério 

impactam na sistematização e agregação de preferências individuais e na ordenação de alternativas 

– foram trabalhados os dados de três planos estratégicos municipais (Figura 16), nos quais foi 

aplicada a metodologia de análise multicritério, em particular o processo analítico hierárquico (AHP).  

Os dados analisados correspondem, assim, às preferências (pesos) e às matrizes de decisão 

(impactos) que dão origem à diferenciação de alternativas, quando são aplicados diferentes métodos 

de análise multicritério.  

Além deste exercício comparativo, uma vez que existe informação sobre as características 

sociodemográficas dos participantes, esses dados foram também analisados.  

Nos pontos 4.2 e 4.3 são detalhadamente contextualizados e apresentados os dados e a respetiva 

descrição metodológica que esteve na base da análise e discussão dos resultados.  
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Figura 16: Abordagem metodológica do 2º objetivo 
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4.2  Prioridades, perceções e opiniões individuais no pré e pós sessão 

de auscultação 

4.2.1  Dados  

Os dados usados nesta análise resultam do estudo realizado no decurso da “Sessão de auscultação 

com cidadãos do XXI Governo Constitucional – 2017” (Jalali et al., 2017), que teve lugar em novembro 

de 2017. O estudo visou avaliar: i) a perceção dos cidadãos relativamente ao cumprimento de 

promessas, definidas pelo Programa do XXI Governo; ii) as atitudes e prioridades dos participantes 

em relação à política; e iii) as prioridades políticas dos participantes. O grupo de participantes 

envolvido9 respondeu, no mesmo dia, repetidamente a um questionário10 em dois momentos 

distintos: pré-sessão de auscultação e pós-sessão de auscultação.  

A sessão de auscultação pressupôs a realização de perguntas aos membros do XXI Governo 

Constitucional. A interação com os membros do Governo foi antecedida por um momento de 

trabalho de natureza focal, onde os participantes, organizados em grupos, definiram as questões que 

consideravam prioritárias. Este momento de interação, com as perguntas e respostas, é consultável 

na gravação da sessão de auscultação11, e foi transcrito para a análise na presente investigação. 

A informação recolhida no questionário inclui as seguintes componentes: 

• Caracterização sociodemográfica (idade, sexo, região, habilitações académicas, situação 

perante o emprego, auto-posicionamento ideológico); 

• Perceção sobre o cumprimento dos compromissos e promessas assumidos pelo governo, 

tendo em conta o seu desempenho, diferenciando as áreas onde o governo tenha 

correspondido mais ou menos face às expectativas; 

• Perceção e atitudes políticas, “em termos dos seus sentimentos de eficácia política interna e 

externa; das suas perceções de responsividade democrática; do grau de satisfação com o 

funcionamento da democracia; e a confiança que depositam em algumas instituições 

políticas” (Jalali et al., 2017, pp. 15);  

 
 

 

9 Como refere o relatório, “estes participantes foram selecionados pela empresa de sondagens Aximage (…) tendo esta informado 

que o processo de seleção obedeceu aos critérios de aleatoriedade necessários” (Jalali et al., 2017; pp.7). 
10 Disponível em http://govcopp.web.ua.pt/inq_govcopp. 
11 Disponível em https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/multimedia?m=v&p=29&i=dois-anos-de-governo. 
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• Avaliação das prioridades políticas, num primeiro momento, de entre um conjunto amplo 

de áreas de intervenção, e num segundo momento, das respetivas subáreas (anexo 2: áreas 

e subáreas prioritárias em termos de governação)12. 

 

4.2.2  Objetivos e questões de investigação  

Como foi referido no Capítulo 1, esta secção pretende contribuir para a reflexão sobre a dimensão 

sociocognitiva e comportamental da tomada de decisão. A resposta a este objetivo geral organiza-

se em torno das seguintes questões de investigação: 

• O processo de interação tem influência no posicionamento individual?  

o Até que ponto as preferências, perceções e opinião individual se alteraram como 

resultado da participação na sessão de auscultação? 

o Que ligações é possível estabelecer entre as preocupações manifestadas no 

processo de interação dos participantes com os membros do Governo e as 

respostas dadas ao inquérito? 

• As características sociodemográficas são definidoras de perfis de preferências e perceções 

individuais diferenciados, quer ao nível das prioridades atribuídas às áreas de governação, 

quer nas perceções sobre o desempenho e confiança nas instituições políticas? 

 

4.2.3  Notas metodológicas 

A base de dados original registou respostas de 57 participantes. Contudo, no âmbito dos objetivos 

anteriormente apresentados, para que se possa comparar de forma efetiva as respostas obtidas é 

necessário que a base de dados inclua respostas do mesmo participante nas duas rondas (pré e pós 

sessão de auscultação). O processo de verificação de correspondência de respostas conduziu à 

redução da base de dados para 41 respostas em cada ronda. Foram, portanto, excluídos os dados 

dos participantes que, por algum motivo, apenas responderam ao questionário em uma das rondas. 

 
 

 

12 A hierarquização das prioridades políticas resultou da escolha par-a-par de entre opções multidimensionais, no sentido de 

simplificar este processo cognitivamente complexo (Jalali et al., 2017). 
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Mantiveram-se os critérios anteriormente aplicados no estudo, relativamente à verificação de 

consistência e transitividade das respostas13. 

A investigação conduzida nesta tese seguiu uma abordagem metodológica mista, incluindo: i) 

análises interpretativas de conteúdo das questões colocadas pelos participantes e as respostas dadas 

pelos membros do Governo durante a sessão de auscultação; e ii) realização de testes estatísticos 

para a identificação de padrões de resposta e para a aferição de significância estatística dos 

resultados obtidos.  

A análise de conteúdo envolveu a transcrição adaptada da gravação da sessão de auscultação (anexo 

1: transcrição da gravação), tendo sido adotadas as orientações de uma transcrição seletiva (Azevedo 

et al., 2017) e, por isso, a relevância do conteúdo incluído está fortemente associada à questão de 

investigação, aos objetivos analíticos e à pertinência para o estudo no seu todo. Importa, nesse 

sentido, sublinhar a importância desta análise para articular os elementos discursivos às respostas 

dadas pelos participantes, nas duas rondas do questionário, sobretudo no que respeita às 

prioridades atribuídas às áreas e subáreas de intervenção. Não obstante a transcrição e a análise de 

conteúdo terem um âmbito analítico relativamente circunscrito, reconhece-se a importância da 

qualidade das transcrições para a análise e interpretação dos dados, nomeadamente pela influência 

dos enviesamentos que possam estar implícitos no sentido da narrativa apresentada. Nas etapas de 

codificação e categorização do material recorreu-se a dois programas de análise de conteúdo: NVIVO 

e QDAMinner. O tratamento dos dados foi posteriormente trabalhado no SocNetV (Social Network 

Visualizer), no sentido de permitir uma melhor visualização gráfica do mapa concetual associado ao 

discurso e o mapeamento em rede das interdependências temáticas. 

Para analisar as diferenças nas respostas dadas na primeira e segunda ronda foi aplicado o teste 

estatístico Wilcoxon, um teste não paramétrico para amostras dependentes que permite aferir a 

significância estatística dos resultados obtidos para a mesma amostra em momentos distintos. Na 

identificação de padrões de resposta, para as diferentes características socioeconómicas aplicou-se 

o teste estatístico Kruskal-Wallis, um teste não paramétrico que permite testar a hipótese nula de 

que todas as populações possuem funções de distribuição iguais. A escolha por estes testes 

 
 

 

13 Conforme descrito no relatório do estudo: “Quando se lida com a comparação simultânea entre um conjunto de opções, uma 

questão fundamental é a transitividade (entendida como a propriedade que garante que se A = kB e B = lC então A =klC). Num 
sistema de preferências discretas e com uma gama estreita de possibilidades (ex: 1,2,3) a transitividade pura não é, em geral possível 
de obter; acresce que uma resposta puramente transitiva implicaria que os inquiridos tivessem a capacidade de resolver 
instantaneamente sistemas de equações. Por estas razões, admite-se uma situação de quase-transitividade, sendo os erros 
corrigidos por um modelo matemático que simultaneamente fornece as preferências dos inquiridos expressas numa escala 
numérica).”(Jalali et al., 2017).  
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estatísticos, de inferência não paramétricos, antecedeu a análise da normalidade da amostra, tendo-

se verificada a distribuição não normal nas variáveis a serem testadas. 

  

4.2.4  Auscultação e áreas temáticas prioritárias  

Aqui são analisados os temas das 18 perguntas (anexo 1: transcrição da gravação) que os 

participantes formularam e escolheram colocar ao Governo, permitindo corresponder esses temas 

àqueles que foram parte integrante do questionário (anexo 2: áreas e subáreas prioritárias em 

termos de governação).  

As questões colocadas aos membros do Governo foram analisadas, tendo-se procedido a uma 

codificação geral do respetivo conteúdo, usando como referência, sempre que possível, as áreas 

temáticas do questionário. Das 20 áreas temáticas incluídas como possibilidade de áreas relevantes 

para a governação, apenas 9 fizeram parte das questões colocadas pelos participantes e foram ainda 

identificadas 5 novas dimensões não contempladas no questionário (Tabela 5).  

Tabela 5: Conteúdos temáticos das questões e correspondência com as áreas do questionário  

Questões Classificação geral/livre 
Correspondência c/ 
área temática do 
questionário 

Correspondência c/ 
subárea temática do 
questionário 

Outros temas 
não incluídos no 
questionário 

Questão 1 Saúde Saúde  - Saúde pública 

Questão 2 Formação, emprego, 
futuro 

Educação - Formação e 
qualificações 

Questão 3 Emprego, sociedade Emprego Promover a criação 
de mais empregos 

 

Questão 4 Sociedade, estabilidade 
política 

 
 

Sociedade, 
estabilidade 
política 

Questão 5 Emprego, mercado de 
trabalho 

Emprego Combater a 
precariedade 

 

Questão 6 Sociedade, 
envelhecimento 

Demografia 
Apoio Social 
 

Aumentar os apoios 
às famílias, aumentar 
a assistência e 
promover a qualidade 
de vida dos idosos, 
combater a pobreza e 
a exclusão social 

 

Questão 7 Floresta Floresta Ordenamento e 
gestão florestal 

 

Questão 8 Emprego, estabilidade, 
oportunidades 

Emprego Reforçar a 
flexibilidade no 
mercado laboral 

 

Questão 9 Emprego, estabilidade, 
oportunidades 

Emprego Promover a criação 
de mais empregos 

 

Questão 10 Saúde Saúde Reforçar a rede 
pública de prestação 
de cuidados de saúde 

 

Questão 11 Alterações climáticas Segurança e 
proteção civil 
Ambiente e energia 

Medidas de 
adaptação às 
alterações climáticas 
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Questões Classificação geral/livre 
Correspondência c/ 
área temática do 
questionário 

Correspondência c/ 
subárea temática do 
questionário 

Outros temas 
não incluídos no 
questionário 

Questão 12 Floresta Floresta Ordenamento e 
gestão florestal 

 

Questão 13 Emprego, mercado 
trabalho, salários 

Emprego Diminuir a 
disparidade salarial 

 

Questão 14 Estabilidade laboral Emprego Combater a 
precariedade 

 

Questão 15 Floresta Floresta Ordenamento e 
gestão florestal 

 

Questão 16 Saúde Saúde Reforçar a rede de 
prestação de 
cuidados de saúde 

 

Questão 17 Administração Pública Administração 
Pública 

Administração Pública Descentralização 
de competências  

Questão 18 Saúde Saúde - Medicinas 
alternativas 

 

Pretende-se, com esta análise, identificar as principais preocupações dos participantes (Figura 17) e 

os pontos de convergência associados às diferentes questões e respostas (Figura 18 e Figura 19).  

 
Figura 17: Nuvem de palavras mais frequentes das 18 questões colocadas aos membros do Governo 

O processo de codificação que permitiu elaborar os diagramas apresentados respeitou dois 

momentos:   

A. O primeiro teve como foco a análise do conteúdo da questão, onde se identificou o tema 

principal associado a cada questão – que permite a associação direta ao questionário, 

conforme apresentado na tabela anterior – e, depois, procedeu-se à classificação dos 

conteúdos de acordo com categorias que foram emergindo, que pudessem ser replicadas de 

forma similar em todas as questões.  

B. O segundo, seguindo o mesmo racional de codificação, centra-se na análise do conteúdo das 

respostas dadas pelos membros do Governo, que permite aferir com maior detalhe o 

(des)alinhamento com as áreas e subáreas temáticas que foram parte integrante do 

questionário.  

 

A. Análise de conteúdo das questões selecionadas 

O esquema que a seguir se apresenta é um diagrama relacional dos assuntos associados às diferentes 

questões formuladas. Com maior densidade e interdependências emergem o emprego e o mercado 
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de trabalho, manifestando uma preocupação latente com políticas públicas de médio e longo prazo 

que sejam capazes de combater a precariedade e assegurar oportunidades e maior estabilidade.  

A ligação com a área educativa emerge conexa às formações e qualificações, bem como à 

necessidade de repensar as competências necessárias e o sistema de ensino para responder às 

exigências e desafios das novas profissões.  

A preocupação com a área social circunscreveu-se à evolução demográfica, sobretudo, às questões 

do envelhecimento e à qualidade de vida dos idosos. No entanto, colateralmente, também a 

habitação e a necessidade de responder a populações mais vulneráveis do ponto de vista económico 

e social fizeram parte do debate.  

Por fim, regista-se que uma diversidade de temas, como a saúde, o ambiente e a floresta, converge 

num núcleo central referente às políticas públicas; isto pode ser revelador de uma consciência social 

sobre a desejável integração setorial que a formulação de políticas públicas exige. Evidentemente, 

também a estes temas se destacam aspetos particulares os quais devem ser objeto de reflexão e 

para os quais, de acordo com os problemas e preocupações manifestadas, podem ser dadas 

respostas direcionadas 

 
Figura 18: Diagrama relacional dos conteúdos temáticos das questões colocadas aos membros do 

Governo 

 

B. Análise de conteúdo das respostas dadas pelos membros do Governo 

As respostas dadas pelos membros do Governo foram de três tipos: i) prestação de contas; ii) 

apresentação de soluções; e iii) informativo.  
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De um modo geral, as respostas incluíram esclarecimentos e apresentaram informações úteis sobre 

medidas executadas, em implementação ou previstas. Todavia, ainda que esta interação possa 

encontrar correspondência tripartida entre as questões, respostas e o questionário, é visível que o 

teor se afastou das áreas e subáreas temáticas de governação colocadas como alternativa de 

resposta e priorização no questionário. Primeiro, porque as questões colocadas remetiam para 

aspetos concretos da vida quotidiana, particularizando cada situação ilustrada e, por isso, afastam-

se de uma abordagem mais generalista – que, dados os objetivos do exercício realizado, pode ser 

associada às áreas temáticas do questionário. Segundo, porque, neste contexto, seria sempre difícil 

abranger as 100 subáreas temáticas (anexo 2: áreas e subáreas prioritárias em termos de 

governação); destas, apenas 12 foram sinalizadas e, como anteriormente referido, foram 

identificados 5 temas que não tinham enquadramento nas áreas ou subáreas temáticas.  

A teia de relações intra e inter áreas é ilustrada na Figura 19. Com maior detalhe, é visível que uma 

parte significativa das relações estabelecidas se deve à centralidade do emprego, sobre diferentes 

lentes: flexibilidade laboral, criação de empregos, combate da precariedade e qualificações e 

competências. Também com alguma densidade a assinalar estão as ligações entre a floresta e o 

ambiente e energia; ambos a destacar a necessidade de coordenação, cooperação e gestão 

integrada, assim como a necessidade de medidas de médio e longo prazo. Os serviços de interesse 

geral estiveram presentes no debate sobre a saúde, com uma perspetiva direcionada para o reforço 

da rede de prestação de cuidados de saúde, numa lógica de cobertura e maior acessibilidade. No 

domínio das respostas foi possível identificar outros temas, como a descentralização de 

competências, numa lógica de maior clarificação dos mecanismos e ferramentas da governação local 

que se perspetiva no meio e longo prazo.  

De um modo geral, nota-se o contraste entre a retórica com um padrão temático mais concentrado 

(Figura 18) e a dispersão que resulta da estratégia discursiva (Figura 19), que, não obstante, parece 

mais estruturada na forma como interrelaciona os temas e se organizada por áreas sectoriais. 

No ponto 4.2.5  aprofunda-se a análise sobre o impacto e as mudanças que a interação com os 

membros do governo gerou na forma como participantes avaliaram o desempenho político e 

atribuíram prioridade às áreas de intervenção.  
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Figura 19: Diagrama relacional do conteúdo temático das respostas dadas pelos membros do Governo 
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4.2.5  Respostas pré e pós sessão de auscultação 

Para a análise dos efeitos da sessão de auscultação dos participantes importa referir que a aferição 

de prioridades de governação por parte dos participantes teve por base os seguintes procedimentos. 

Assim, cada participante: 

1. Selecionava as quatro áreas que considerava mais prioritárias; 

2. Indicava o grau de prioridade que atribuía a essas áreas, comparando-as entre si; 

3. Comparava, de seguida, as subáreas específicas das quatro áreas selecionadas, atribuindo-

lhes diferentes prioridades; 

4. Por fim, selecionava outras quatro áreas que considerava prioritárias, para além das quatro 

previamente selecionadas, e repetia o processo de priorização entre áreas (ponto 2 anterior, 

mas para estas quatro áreas adicionais). 

Nesta secção em particular, analisam-se os efeitos da interação com os membros do governo, através 

da identificação de diferenças i) na seleção e atribuição de prioridade às diferentes áreas de 

intervenção e ii) na avaliação do desempenho político do governo (atitudes e perceções).  

Prioridades – diferenças globais 

Quando comparadas as respostas dos participantes entre as duas rondas, aplicando o teste 

estatístico não paramétrico Wilcoxon, verifica-se que, para a totalidade das oito áreas selecionadas, 

não existem diferenças significativas; um resultado que poderia revelar que o processo de debate 

não teve qualquer impacto na estrutura de preferências dos participantes. Contudo, se esta análise 

for circunscrita às primeiras quatro áreas prioritárias selecionadas pelos participantes, destaca-se a 

área “Emprego” a sinalizar diferenças pouco significativas entre a ronda 1 e 2 (p-value= 0,075); um 

resultado que sugere possíveis efeitos do processo de interação (grupos focais e auscultação) que 

antecedeu a segunda ronda. Esta área, na segunda ronda, apesar de registar um valor máximo (grau 

de prioridade) superior, apresenta um valor médio inferior.  

Prioridades – diferenças por grupos focais 

Para consensualizar as questões a colocar aos membros do Governo, os participantes foram 

organizados em diversos grupos de discussão14. A análise do efeito de discussão nos grupos focais 

respeitou duas etapas. 

 
 

 

14 Conforme refere o relatório técnico do estudo, “os participantes foram divididos em dez grupos, organizados por prioridades 

temáticas, onde fizeram trabalho de natureza focal, com cada grupo composto por cinco ou seis participantes” (Jalali et al., 2017).  



 
 

97 

• Etapa 1: As respostas foram comparadas considerando a distribuição original dos 

participantes por grupo focal.  

Esta análise permitiu observar uma alteração no sentido de resposta de diferentes grupos 

focais nas áreas “Crescimento económico” e “Educação” (ambos com p-value = 0,086).  

• Etapa 2: O processamento e (re)organização dos dados para aplicação da abordagem 

analítica desta tese (conforme descrito no subcapítulo 4.2.3  ) resultou numa redução do 

número total de respostas admissíveis para análise, bem como na (re)composição dos 

grupos focais, os quais não correspondem, de forma exata, aos grupos reais da análise na 

etapa 1.  

Os resultados com este conjunto de dados (que exclui dados de grupos focais pequenos, com 

menos de 3 participantes) permitem identificar diferenças similares, com níveis de 

significância estatística mais elevados. A Figura 20 e a Figura 21 ilustram a distribuição por 

grupos e as situações onde as diferenças entre grupos são estatisticamente significativas 

 

 
Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,026 

 
Diferenças entre grupos  
Grupo focal 2 ≠ Grupo focal 3 
Grupo focal 1 ≠ Grupo focal 3 

 
 
Nível de significância: 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 20: Importância atribuída à área “Crescimento económico” por “Grupo focal” 

 

 
Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,042 

 
Diferenças entre grupos  
Grupo focal 1 ≠ Grupo focal 3 
Grupo focal 1 ≠ Grupo focal 4 
Grupo focal 1 ≠ Grupo focal 6 

 
Nível de significância 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 21: Importância atribuída à área “Educação” por “Grupo focal”  
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Atitudes e perceções – diferenças globais 

De seguida foram analisadas as respostas dadas às questões direcionadas à avaliação da perceção 

dos participantes sobre a eficácia e desempenho político (escala de 1 a 5; em que 1 corresponde à 

avaliação mais negativa e 5 à avaliação mais positiva da responsividade) e à avaliação do nível de 

confiança nos partidos, Governo e Assembleia da República (escala de 1 a 2; em que 1 é tendo a 

confiar e 2 é não tendo a confiar). Na  

Tabela 7 apresentam-se as diferenças observadas entre rondas. Os resultados não representam uma 

melhoria ou satisfação global no que concerne aos elementos implícitos a cada questão (Tabela 6).  

Em termos globais entre 80-90% dos participantes tem a perceção de que as decisões políticas 

favorecem sobretudo os grandes interesses económicos e que os decisores políticos são pouco 

responsabilizados; ao mesmo tempo, a par dos 40% que acredita que os decisores políticos tentam 

resolver os problemas dos cidadãos, relevam-se as opiniões quanto à influência dos interesses dos 

cidadãos no momento da decisão (cerca de 40% dos participantes concorda que que os interesses 

dos políticos se sobrepõem).  

Todavia, é de assinalar a melhoria do grau de confiança nas instituições e no maior reconhecimento 

sobre i) a influência dos cidadãos no processo político e ii) responsabilização dos decisores políticos 

pelas medidas que implementam. 

Atitudes e perceções – diferenças por grupos focais 

Procurou-se ainda inferir se existiam diferenças entre as respostas dos participantes de diferentes 

grupos focais, assim como, entre quem fez colocou a questão aos membros do Governo. Não foram 

sinalizadas diferenças estatisticamente significativas na variável de controlo dos grupos focais; mas 

determinaram-se diferentes perfis de resposta entre quem colocou a questão e quem não o fez 

(Tabela 8). Isto é: um maior grau de envolvimento levou a uma mudança maior. 

Tabela 6: Perceção e atitudes políticas na ronda 1 e 2: % de participantes de acordo ou muito de acordo 
e em desacordo ou muito em desacordo 

 
De acordo ou muito 

de acordo 
Em desacordo ou 

muito em desacordo 

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 1 Ronda 2 

Os políticos não se interessam pelo que 
pessoas como eu pensam 

49% 56% 29% 27% 

Os políticos levam os interesses dos cidadãos 
em conta à hora de tomar decisões 

37% 41% 46% 39% 

Os políticos preocupam-se apenas com os seus 
próprios interesses 

49% 44% 29% 29% 

As decisões políticas no nosso país favorecem 
sobretudo os grandes interesses económicos 

85% 83% 7% 7% 
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De acordo ou muito 

de acordo 
Em desacordo ou 

muito em desacordo 

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 1 Ronda 2 

Em Portugal, os decisores políticos são pouco 
responsabilizados pelas políticas que 
implementam 

95% 88% 2% 7% 

No nosso país, os políticos tentam resolver os 
problemas dos cidadãos 

37% 41% 32% 29% 

Pessoas como eu não têm qualquer influência 
no processo político 

56% 37% 34% 51% 

A política é um assunto demasiado complexo 
para uma pessoa como eu 

7% 10% 80% 83% 

 
Tabela 7: Diferenças significativas entre rondas nas questões de perceção e atitudes políticas e de 
confiança  

Questão 
Diferenças observadas da 1ª para a 

2ª ronda1 

Perceção e 
atitudes 
políticas 

Em Portugal, os decisores políticos são pouco 
responsabilizados pelas políticas que 
implementam 

Aumentou a perceção sobre a 
responsabilização dos decisores 
políticos aumentou 
(p-value= 0,083) * 

Pessoas como eu não têm qualquer influência 
no processo político 

Aumentou a perceção da influência 
individual no processo político (p-
value= 0,002) *** 

Confiança  

Partidos políticos O grau de confiança nos partidos 
aumentou (p-value = 0,025) ** 

Governo português O grau de confiança no Governo 
aumentou (p-value = 0,083) * 

1 Teste estatístico: Wilcoxon; São apresentadas as situações onde se rejeita a H0 – Mediana das respostas da ronda 1 é igual à 

mediana das respostas da ronda 2 
Nível de significância:  * 10%  |  ** 5%  |  *** 1% 

 
Tabela 8: Diferenças significativas na segunda ronda nas questões de perceção e atitudes políticas entre 
quem colocou a questão e os restantes participantes 

Questão Diferenças observadas na 2ª ronda1 

Perceção e 
atitudes 
políticas 

Os políticos levam os interesses dos cidadãos 
em conta à hora de tomar decisões 

Melhorou a perceção sobre a 
importância dos interesses dos 
cidadãos (p-value = 0,076) * 

Os políticos preocupam-se apenas com os 
seus próprios interesses 

Diminuiu a perceção de que os 
políticos consideram apenas os seus 
interesses (p-value = 0,023) ** 

No nosso país, os políticos tentam resolver os 
problemas dos cidadãos 

Aumentou a perceção de tentativa de 
resolução de problemas dos cidadãos 
(p-value = 0,029) ** 

1 Teste estatístico: Man-Whitney U; São apresentadas as situações onde se rejeita a H0 – Mediana das respostas 
dadas pelos participantes do grupo 1 é igual à mediana das respostas dadas pelos participantes do grupo 2 
Nível de significância:  * 10%  |  ** 5%  |  *** 1% 
 

 

 Não se registando diferenças entre rondas na avaliação do desempenho global do governo, são de 

destacar as respostas sobre o cumprimento dos compromissos e promessas assumidas, tendo sido 

assinaladas as áreas onde o governo tem correspondido mais/menos. A Figura 22 demonstra as 
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alterações antes e depois da sessão de auscultação. Estas encontram alinhamento com aspetos que 

fizeram parte do processo de auscultação, nomeadamente as áreas “Emprego” “Saúde” e 

“Reformas” (com melhor avaliação nas primeiras). Contudo, as diferenças assinaladas não 

apresentam significância estatística.  

  

Figura 22: Número de referências das áreas onde o Governo correspondeu mais/menos (ronda1 e 2)  

Uma última referência reserva-se para os perfis de resposta diferenciados de acordo com o 

posicionamento ideológico do participante. A este nível, assinalam-se diferenças significativas (p-

value= 0,076) nas áreas “onde o Governo cumpriu menos” identificadas pelos simpatizantes de 

“Esquerda”: Saúde, Reformas e Ambiente e energia. 

4.2.6  Diferenças por grupos sociodemográficos  

Procurando enriquecer a análise realizada na seção anterior, apresenta-se um exercício de 

identificação de padrões de resposta com base nas características sociodemográficas dos 

participantes. Assim, procuram-se diferenças no que respeita à: 

A. Definição de áreas prioritárias e grau de importância atribuído;  

B. Perceção e sentimento de eficácia política interna e externa15; e  

C. Confiança em algumas instituições políticas. 

 
 

 

15 Citando o relatório técnico “a eficácia política interna refere-se ao sentimento que um indivíduo tem de ser capaz de 

“compreender e participar de forma eficaz na política” (…) a eficácia política externa refere-se ao sentimento que um indivíduo tem 
que as decisões das instituições políticas vão refletir as suas preferências” (Jalali et al., 2017). 
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A. Definição de áreas prioritárias e grau de importância atribuído 

É possível estabelecer uma relação entre a importância atribuída às áreas temáticas “Emprego”, 

“Reformas”, “Demografia”, “Educação”, “Floresta” e “Ambiente e energia” e as características 

sociodemográficas dos respondentes (Tabela 9).  

Nestas áreas, de um modo geral, participantes com maior nível de qualificações atribuíram mais 

importância, excetua-se a área “Reformas”. Na área “Demografia” e “Reformas” destaca-se o perfil 

diferenciado das respostas dadas pelos participantes com menos de 50 anos, que tendencialmente 

atribuíram menor importância às reformas do que à demografia.  

Em termos regionais, também a dicotomia Litoral-Interior se fez relevar na avaliação da área 

“Floresta” e “Ambiente e energia”. Da primeira para a segunda ronda estes perfis tornaram-se mais 

evidentes, refletindo-se em níveis de significância estatística mais elevados.  

Pontualmente surgiram padrões de resposta associados a outras áreas temáticas que não haviam 

sido identificadas na primeira ronda.  

Tabela 9: Diferenças na avaliação das áreas prioritárias em função das características sociodemográficas 

dos participantes  

Dimensão  
Características sociodemográficas1 

Sexo Grupo etário Escolaridade Região 
Posicionamento 

ideológico 

Agricultura e pescas   **   

Ambiente e energia  * ** **  

Ciência e Ens. superior   * *  

Contas públicas  ***   * 

Crescimento económico *     

Demografia  * *   

Educação * *    

Emprego   *  ** 

Floresta  ** ** ***  

Habitação    *   

Justiça   **   

Reformas *** *** **   

Saúde   **   

Transparência e corrupção   *    
1 Testes estatísticos: Kruskal-Wallis e Mann Whitney U; São apresentadas as situações onde se rejeita a H0 – Não existe diferença 
na mediana das respostas de participantes pertencentes a diferentes grupos sociodemográficos 
Nível de significância:  * 10%  |  ** 5%  |  *** 1% 
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Tabela 10: Caracterização das diferenças observadas na avaliação das áreas prioritárias em função das 
características sociodemográficas dos participantes 

Características 
sociodemográficas 

Diferenças observadas 

Sexo 

Comparativamente com os homens, as mulheres atribuem maior importância 
às áreas: 

- Reformas 

Comparativamente com os homens, as mulheres atribuem menor importância 
às áreas: 

- Educação 
- Crescimento económico 

Grupo etário 

Participantes com idade compreendida entre 18-34, comparativamente com 
os restantes, valorizaram mais: 

- Ambiente e energia 

- Floresta 

Participantes com idade compreendida entre 35-49, comparativamente com 
os restantes, valorizaram mais: 

- Demografia 
- Educação 
- Contas públicas 

Participantes com idade compreendida entre 50-64 e 65+ anos, 
comparativamente com os restantes, valorizaram mais: 

- Transparência e corrupção 
- Reformas 

Escolaridade 

Participantes com maior nível de qualificações atribuíram maior importância 
às áreas: 

- Demografia 
- Habitação  
- Ambiente e energia 
- Agricultura e pescas 
- Ciência e Ens. Superior 
- Emprego  
- Floresta 

Participantes com a escolaridade obrigatória atribuíram maior importância às 
áreas: 

- Reformas 
- Saúde 
- Justiça 

Região  
(NUTS II e Litoral vs Interior) 

Participantes residentes na região Litoral atribuíram maior importância à área: 
- Ambiente e energia  

Participantes residentes na região Interior atribuíram maior importância às 
áreas: 

- Floresta 
- Ciência e Ens. superior 

Participantes residentes na região Alentejo atribuíram maior importância à 
área: 

- Floresta  

Autoposicionamento 
ideológico 

Participantes com autoposicionamento com alinhamento à ideologia de 
direita atribuíram maior importância às áreas: 

- Emprego 

- Contas públicas  
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Foi ainda realizada uma análise de clusters – aplicação do método de agregação Ward – a partir das 

prioridades atribuídas às quatro principais áreas temáticas identificadas pelos participantes, no 

sentido de identificar os principais padrões e as similaridades na estrutura de prioridades atribuídas 

em cada ronda (Figura 23 e Figura 24). Os agrupamentos obtidos resultam da relação integrada entre 

as áreas prioritárias selecionadas e a prioridade atribuída pelos participantes – os participantes 

associados a cada cluster tendem a ter uma estrutura de preferências similar.  

Ao comparar os resultados obtidos, verifica-se que na segunda ronda os participantes apresentaram, 

de facto, uma estrutura de prioridades distinta, caracterizada pela seleção de outras áreas temáticas 

que não constaram da primeira ronda: “segurança e proteção civil”, “reformas” e “contas públicas”. 

O “emprego”, a “educação” e a “saúde” mantiveram-se entre as mais valorizadas ao contrário do 

que aconteceu com a “demografia” e “ambiente e energia”, que deixaram de estar associadas de 

forma expressiva às áreas selecionadas.  

Tendo estas áreas constado do conteúdo implicado nas questões e respostas (interação dos 

participantes com os membros do Governo), levanta-se a hipótese de a estrutura de preferências 

diferenciada estar relacionada com este momento interativo. Nesse sentido, aplicaram-se testes 

estatísticos para aferir a relação entre os clusters formados e o grupo focal, bem como com as 

restantes características sociodemográficas dos participantes. Enquanto na primeira ronda os 

resultados sugerem uma relação entre os clusters e os grupos focais – os grupos focais tendem a 

estar representados em clusters distintos –, na segunda ronda não existe qualquer indício de haver 

diferenças na estrutura de preferências que possa ser explicada por esta característica.  

Contudo, apesar de estes dados não serem suficientes, é admissível considerar que o momento 

interativo teve algum impacto para a harmonização do posicionamento coletivo e estabilização da 

estrutura de preferências.  

Ao comparar a Figura 23 e Figura 24 verifica-se que, mais do que a quantidade de vezes que uma 

determinada área temática foi selecionada, nesta análise destaca-se a combinação das diferentes 

áreas temáticas e a frequência com que isso se repete nas respostadas dadas por diferentes 

participantes. 
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Agrupamento 1 

Ambiente e energia 
Ciência e ensino superior 
Agricultura e pescas 
Floresta 
 

Agrupamento 2 
Saúde 
Emprego 
Educação 
Habitação 

Agrupamento 3 
Educação 
Justiça 
Emprego 
Saúde 

 

Agrupamento 4 
Crescimento económico 
Emprego 
Saúde 
Demografia 

Agrupamento 5 
Transparência e corrupção 
Emprego 
Saúde 
Educação 
 

 

Figura 23: Agrupamento das quatro áreas prioritárias selecionadas pelos participantes – ronda 1 
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Agrupamento 5 
Segurança e proteção civil 
Crescimento económico 
Emprego 
Habitação 

 

Figura 24: Agrupamento das quatro áreas prioritárias selecionadas pelos participantes – ronda 2 

B. Perceção e sentimento de eficácia política interna e externa  

Quanto à perceção e sentimento de eficácia política interna e externa, cujos resultados estão 

sistematizados na Tabela 11, a diferença entre respostas é, sobretudo, associada às qualificações dos 

participantes. Participantes apenas com a escolaridade obrigatória manifestaram menor 
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concordância com as questões colocadas, com exceção à avaliação que fazem sobre os políticos 

tentarem resolver os problemas dos cidadãos e sobre a complexidade da política. 

Tabela 11: Diferenças na avaliação da perceção e atitudes políticas em função das características 
sociodemográficas dos participantes 

Perceção e atitudes políticas 
Características sociodemográficas1 

Sexo Grupo etário Escolaridade Região 

A política é um assunto demasiado complexo 
para uma pessoa como eu 

  **  

As decisões políticas no nosso país favorecem 
sobretudo os grandes interesses económicos 

  ***  

Em Portugal, os decisores políticos são pouco 
responsabilizados pelas políticas que 
implementam 

*  ** * 

No nosso país, os políticos tentam resolver os 
problemas dos cidadãos 

  ***  

Os políticos não se interessam pelo que pessoas 
como eu pensam 

 * *  

Os políticos preocupam-se apenas com os seus 
próprios interesses 

  **  

Pessoas como eu não têm qualquer influência no 
processo político 

*    

1 Testes estatísticos: Kruskal-Wallis e Mann Whitney U; São apresentadas as situações onde se rejeita a H0 – Mediana das 
respostas entre grupos dos participantes pertencentes a diferentes grupos socioeconómicos é igual 
Nível de significância:  * 10%  |  ** 5%  |  *** 1% 
 

Tabela 12: Caracterização das diferenças observadas na avaliação da perceção e atitudes políticas em 
função das características sociodemográficas dos participantes  

Características 
sociodemográficas 

Diferenças observadas 

Sexo 

Os homens, comparativamente com as mulheres, manifestaram maior 
concordância  

- Pessoas como eu não têm qualquer influência no processo político 
- Em Portugal, os decisores políticos são pouco responsabilizados pelas 

políticas que implementam 

Grupo etário 
Participantes com idade compreendida entre 50-64 e 65+ anos, 
comparativamente com os restantes, manifestaram maior concordância  

- Os políticos não se interessam pelo que pessoas como eu pensam 

Escolaridade 

Participantes com maior nível de qualificações manifestaram menor 
concordância: 

- Os políticos preocupam-se apenas com os seus próprios interesses 
- As decisões políticas no nosso país favorecem sobretudo os grandes 

interesses económicos 
- Os políticos não se interessam pelo que pessoas como eu pensam 
- Em Portugal, os decisores políticos são pouco responsabilizados pelas 

políticas que implementam 

Participantes com a escolaridade obrigatória manifestaram menor 
concordância: 

- No nosso país, os políticos tentam resolver os problemas dos cidadãos 
- A política é um assunto demasiado complexo para uma pessoa como eu 

Região  
(NUTS II e Litoral vs Interior) 

Participantes da NUTS II Lisboa e Centro manifestam maior concordância com 
a afirmação: 

- Em Portugal, os decisores políticos são pouco responsabilizados pelas 
políticas que implementam 
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C. Confiança em algumas instituições políticas  

Por fim, na componente referente à confiança nas instituições políticas, maiores níveis de confiança 

estão associados às mulheres e a participantes apenas com a escolaridade obrigatória (Tabela 13). 

Tabela 13: Diferenças na avaliação da confiança nas instituições em função das características 

sociodemográficas dos participantes  

Dimensão  
Características sociodemográficas1 

Sexo Escolaridade Posicionamento ideológico 

Partidos políticos ** **  

Governo * *  

Assembleia da República *  ** 
1 Testes estatísticos: Kruskal-Wallis e Mann Whitney U; São apresentadas as situações 
onde se rejeita a H0 – Mediana das respostas entre grupos dos participantes 
pertencentes a diferentes grupos socioeconómicos é igual 
Nível de significância:  * 10%  |  ** 5%  |  *** 1% 

 

4.2.7  Discussão dos resultados 

Do ponto de vista teórico as análises que se apresentam nesta secção procuram encontrar respaldo 

nos contributos da psicologia social e da teoria das representações sociais, quanto à dimensão 

sociocognitiva que pode ser associada à forma como cada indivíduo se posiciona perante um 

determinado contexto, mas também na fundamentação de categorias identitárias e de posições 

sociais associadas ao grupo. Mas, em primeiro lugar, sublinha-se o alerta deixado por (Valentim, 

2013), sobre a forma como tipicamente este tipo de análise tem sido conduzido, que tem focado em 

filosofias sociais do consenso e sem grande sustentação teórica. A este nível importa clarificar e, 

sobretudo, reconhecer que os dados aqui analisados não estão, na sua génese, associados a um 

contexto de investigação ligada a esta temática. Tal revela desafios analíticos e exige cuidados na 

reflexão sobre os elementos relacionados com os conceitos e os contributos provenientes da 

psicologia social.  

Importa, contudo, sublinhar que os dados recolhidos e trabalhados tiveram origem numa estrutura 

metodológica que favorece esta análise, nomeadamente para a identificação de características 

intergrupais, embora não exatamente na forma proposta e estudada por Vala (1997). A informação 

analisada permite, sobretudo, tecer uma reflexão sobre o que o autor apresenta como a 

identificação de relações antagónicas entre grupos e de representações que emergem da 

cooperação entre grupos. Adicionalmente, o facto de se analisarem dados associados a um perfil 

sociodemográfico permite fazer um paralelismo com uma perspetiva ao nível ideológico, que diz 

respeito a ideologias, sistemas de crenças, representações sociais e normas, características de um 

determinado grupo (Doise & Valentim, 2015).  
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Quando se analisa o impacto que o processo de auscultação teve no posicionamento dos 

respondentes, é ao nível posicional que se situa a discussão, numa relação entre a variabilidade entre 

categorias previamente estabelecidas a partir do perfil sociodemográfico e as características entre 

grupos então identificados. Os dados apontam para a admissibilidade de um efeito de aprendizagem 

e de influência social associado a uma rede social subjacente ao indivíduo. A aprendizagem social 

envolve a aquisição de informações de outras pessoas e a influência social reflete-se na reciprocidade 

e na relação de forças que os indivíduos exercem uns sobre os outros (Carley, 2001; Carugati, 1990; 

Vala & Castro, 2013). Quer isto dizer, que a informação que cada um possui, as decisões que toma, 

as crenças que mantém, como se posiciona em cada contexto é também determinado por uma série 

de fatores interrelacionados: as especificidades do contexto, os intervenientes e os modelos de 

interação.  

A discussão sobre o impacto que o processo de auscultação gerou nas respostas dadas na segunda 

ronda em comparação com a primeira é suportada na análise combinada entre i) a informação 

quantitativa resultante do questionário e ii) o conteúdo discursivo subjacente às questões e 

respostas dadas pelos membros do Governo.  

De forma sumária, com base nos dados disponibilizados, não existem diferenças significativas entre 

as áreas prioritárias selecionadas antes e depois da sessão de auscultação; a única exceção é a área 

temática “Emprego”. Não obstante esta ausência de resultados com significância estatística nas 

prioridades entre rondas, verificou-se que participantes associados a diferentes grupos focais 

tenderam a alterar o sentido de resposta nas áreas temáticas “Crescimento económico” e 

“Educação”. Estes são temas coincidentes com o conteúdo associado às questões e respostas, 

decorrentes do processo de auscultação.  

Porém, além da identificação do grupo focal de cada participante, não existe informação adicional, 

devidamente documentada, sobre como decorreu o debate entre os participantes até obter uma 

perspetiva consensual relativamente à questão a colocar aos membros do Governo. Esta pode ser 

apontada como uma limitação da análise, pois poderia dotar os resultados de maior poder 

explicativo sobre os efeitos do grupo no posicionamento individual. A ausência de dados deixa de 

lado a possibilidade de explorar outras questões de interesse e relevo para esta temática, 

nomeadamente aquelas que são sistematizadas ao nível dos riscos e enviesamentos dos processos 

de pensamento e tomada de decisão coletiva, através de grupos focais, como é o caso.  

Importará ainda referir que, embora se possa procurar fundamentar a associação destes resultados 

ao conteúdo discursivo do processo de auscultação analisado, como é referido anteriormente, a 

compatibilidade entre as áreas temáticas do questionário e os temas e assuntos centrais das 

questões e respostas não é autoevidente – a capacidade de as 18 questões refletirem as 20 áreas e 
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100 subáreas temáticas seria, à partida, muito reduzida. Por esse motivo, não é possível concluir se 

essas divergências se devem a elementos sociocognitivos ou à natureza do processo e aos dados 

comparados. Não obstante estas limitações, esta abordagem não deixa de refletir uma perspetiva 

analítica sobre a interação social e pensamento social, uma vez que as representações resultam da 

interação e comunicação, de fatores sociais e dos processos cognitivos de construção do 

conhecimento (Vala & Castro, 2013). Por fim, foi interessante notar a melhoria do grau de confiança 

nas instituições e no maior reconhecimento sobre i) a influência dos cidadãos no processo político e 

ii) a responsabilização dos decisores políticos pelas medidas que implementam, apenas pelas pessoas 

que foram interlocutores para a realização das questões aos membros do Governo. 

O perfil sociodemográfico ligado às respostas sobre a avaliação das áreas prioritárias, a perceção e 

confiança nas instituições políticas pode, até certo ponto, alimentar o debate sobre um dos 

processos básicos do pensamento social, que corresponde à comparação das opiniões e 

posicionamento entre diferentes indivíduos. Contudo, esta comparação não é estabelecida no 

sentido da comparação feita pelo próprio indivíduo, mas pela identificação de semelhanças e de 

padrões de preferências e de opiniões que possam ser explicadas por características desses 

indivíduos e, em última análise, serem representativas de relações sociais implícitas (que não foram 

objeto de levantamento e avaliação no estudo inicialmente feito e não é possível realizar no âmbito 

desta tese). Com base na análise realizada, de um modo geral, as qualificações e a idade dos 

participantes foram fatores explicativos de diferenças identificadas nas respostas, sobretudo na 

valorização das áreas temáticas e nas questões sobre a perceção quanto à eficácia política interna e 

externa. Nas questões sobre a confiança nas instituições políticas foi a variável sexo que determinou 

o sentido de resposta, destacando-se as mulheres com níveis de confiança mais elevados.  

A análise de clusters elaborada a partir das prioridades atribuídas às áreas temáticas (as quatro áreas 

temáticas identificadas por cada respondente) facilita uma leitura de conjunto, procurando perceber 

como estes indivíduos pensam coletivamente. Em outras palavras, a comparação entre grupos 

(clusters) visa assimilar a sua especificidade ou distintividade (Vala & Castro, 2013). A análise 

desenvolvida (através da análise de clusters) permitiu a identificação de áreas temáticas centrais, 

como sejam a saúde, educação e emprego, assim como sugere um impacto decorrente do processo 

de interação dos participantes com os membros do Governo, no sentido de uma maior 

homogeneização da estrutura de preferências. 

Com estas análises – diferenças entre grupos observadas a partir das variáveis sociodemográficas e 

análise de clusters a partir das prioridades identificadas – consegue-se separar e complementar a 

informação sobre as características sociais e os grupos a elas associadas, sobretudo, por via da ação 

comunicativa (o processo de auscultação). Porém, sublinha-se o facto de não ser possível estabelecer 

relações causais e determinísticas, restringindo o foco nos atributos implicados quer aos elementos 
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sociodemográficos, quer aos grupos que partilham padrões semelhantes no conjunto de variáveis 

analisadas. Por este motivo, a discussão apresentada ao longo desta análise não é suscetível de 

generalização. 

 

4.3  Comparação de métodos de análise multicritério na formulação 

de estratégias locais 

4.3.1  Dados  

Os dados usados resultam de três Planos Estratégicos Municipais16, onde foram implementados 

exercícios de participação como forma estruturada e democrática de dar voz aos intervenientes, com 

o objetivo de estabelecer a importância relativa dos critérios de escolha e, a partir daí, diferenciar e 

estabelecer prioridades entre alternativas (Castro et al., 2015a, 2015b; Nogueira et al., 2016, 2017, 

2020). A definição de prioridades tem a vantagem de reforçar o caráter de seletividade que um 

documento estratégico deste tipo deve ter e o recurso às metodologias de análise multicritério 

permite balizar o contexto de decisão, circunscrevendo a avaliação a critérios uniformes para obter 

maior padronização dos resultados. A subjetividade inerente à perceção individual é diluída pela 

fixação de critérios únicos e comuns a todos os envolvidos no processo de decisão. 

Importa relembrar que a metodologia de apoio à decisão multicritério envolve critérios, pesos e 

impactos: 

• Critérios – são as dimensões avaliadas pelos decisores; 

• Pesos – correspondem à importância atribuída a cada um dos critérios. No caso dos dados 

usados, este valor resulta das respostas agregadas do exercício de participação e permite 

determinar a estrutura de preferências; 

• Impactos – são definidos pelo alinhamento e diferenciação de cada alternativa face aos 

critérios de avaliação; é, desta forma, atribuída uma pontuação de acordo com o impacto e 

intensidade (Equação 2) que uma determinada alternativa tem nos critérios de avaliação.  A 

 
 

 

16 Não serão apresentados os contextos territoriais específicos destes planos estratégicos, uma vez que não se pretende discutir os 

resultados obtidos no decurso dos exercícios de participação. Em vez disso, a análise desenvolvida parte dos dados recolhidos em 
contextos de decisão real para debater as consequências de utilizar diferentes métodos de análise multicritério na agregação de 
preferências e ordenação de alternativas. 
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matriz final que inclui todos os critérios e alternativas com a pontuação normalizada é 

designada de matriz de decisão ou matriz de impacto.  

Para um melhor enquadramento da metodologia multicritério implementada no âmbito dos planos 

estratégicos municipais, apresenta-se de seguida como os conceitos referidos anteriormente se 

concretizam no contexto dos dados analisados. 

• Em cada plano estratégico foi concertada uma visão estratégica para os diferentes 

municípios. Esta foi traduzida em vários níveis, que se desdobram em objetivos e áreas de 

intervenção ou dimensões estruturantes. Os níveis orientadores da visão estratégica foram 

utilizados como critérios de avaliação.   

Por exemplo, em um dos planos estratégicos municipais os critérios de avaliação foram 

organizados em dois níveis hierárquicos (os critérios de nível 0 são tematicamente mais 

agregados e os de nível 1 apresentam maior detalhe), conforme se apresenta na Tabela 14. 

 Tabela 14: Níveis orientadores da visão estratégica e critérios de avaliação 

Critérios de nível 0  
(mais agregado) 

Critérios de nível 1  
(mais desagregado) 

Áreas de intervenção Objetivos estratégicos 

Economia Apostar em empresas e setores da economia do futuro 

Qualificar a mão-de-obra para as necessidades da 
economia 

Assegurar serviços e outros apoios às empresas em 
setores existentes 

Melhorar as infraestruturas de apoio à atividade 
económica 

Património natural Prevenir e mitigar riscos (erosão, incêndios, cheias) 

Valorizar os recursos naturais para o turismo 

Valorizar os recursos naturais para uso dos residentes 

Proteger o ambiente 

Território e centralidade Promover a acessibilidade e a mobilidade 

Afirmar a identidade territorial 

Qualificar o património construído 

Qualificar o espaço público 

Inclusão social Qualificar os equipamentos e serviços de saúde e 
educação 

Apoiar os grupos sociais mais vulneráveis 

Promover a inserção profissional 

Qualidade de vida Promover o desporto e lazer 

Promover a cultura 

Promover a participação cívica 
 

• O exercício de votação foi organizado no sentido de conhecer as preferências coletivas e 

estabelecer as prioridades entre áreas de intervenção e objetivos estratégicos, ou seja, os 

critérios de avaliação. A comparação dos critérios é feita dentro de cada um dos níveis 

hierárquicos definidos, sendo necessário cada participante selecionar o peso que atribui a 
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um critério quando confrontado com o outro.  

Foi desenvolvida uma ferramenta eletrónica que operacionaliza o mecanismo de votação, de 

acordo com estrutura para a comparação dos critérios para cada um dos níveis hierárquicos 

estabelecidos (Tabela 14). A Figura 25 e a Figura 26 ilustram a interface desenvolvida.  

 
Figura 25: Interface de comparação entre critérios do nível 0 

 

 
Figura 26: Interface de comparação entre critérios do nível 1 

• Nestes planos estratégicos, o conjunto de ações ou projetos, que dão resposta a desafios e 

necessidades e posicionam estrategicamente os territórios e as populações, são as 

alternativas que se pretendem diferenciar de acordo com a sua importância relativa.  

É, por isso, necessário ligar as alternativas aos critérios de avaliação, utilizando um sistema 

de pontos adequado para traduzir esta relação. Estes pontos correspondem aos impactos, 

que no conjunto formam a matriz de decisão ou matriz de impactos (Figura 27). 

A título de exemplo, em um dos planos estratégicos municipais esta ligação decorre da 

aplicação de dois parâmetros que permitem identificar o impacto (direto ou indireto) de cada 

ação proposta, bem como a intensidade (elevada, média ou baixa) desta relação em cada 

critério de avaliação. Os impactos são definidos seguindo critérios técnicos tendo em 

consideração o contexto socioeconómico e territorial da decisão. No caso particular destes 

planos estratégicos municipais a atribuição de impactos foi assegurada pela equipa técnica 

que desenvolveu os trabalhos. A Figura 27 ilustra a matriz de decisão que faz esta ligação. 
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Fonte: Castro et al. (2015a) 

Figura 27: Matriz de decisão ou de impactos (ligação das alternativas aos critérios de avaliação) 

A pontuação associada a cada alternativa depende do número diferenciado de ações que 

comportam, bem como do nível de especificação que lhe permite estar relacionado de forma 

mais ou menos direta e intensa aos critérios de avaliação. Assim, para garantir o equilíbrio 

entre as opções alternativas, os valores da matriz de impacto são normalizados. 

• A diferenciação das alternativas é feita a partir da relação dos impactos e da importância 

atribuída (pesos) a cada um dos critérios de avaliação e é determinada por uma especificação 

da função geral (𝑓) que descreve um problema de análise multicritério Equação 1 (no 

subcapítulo 3.2.2).  

De seguida apresenta-se o método de análise multicritério aplicado nestes planos 

estratégicos e contextualizam-se os passos metodológicos seguidos. 

Nos três casos selecionados, o método de análise multicritério usado foi o processo analítico 

hierárquico (AHP), proposto por Saaty, 1977, com alterações no que respeita à escala 

utilizada para a recolha de pesos e ao índice de consistência (Nogueira et al., 2017; Wolf et 

al., 2019, 2021).  

No conjunto dos exercícios de votação, foram reunidas 146 respostas individuais17, 

respeitando sequencialmente as seguintes etapas – ver (Castro et al., 2015a, 2015b; 

Nogueira et al., 2016):  

• Os participantes são confrontados com os vários conjuntos de comparações, 

associados a cada nível de hierarquia estabelecido. 

• Para cada avaliação, os participantes determinam não só qual é o critério mais 

 
 

 

17 Este é o valor acumulado de respostas obtidas nos vários exercícios de votação pública conduzidos no decurso da elaboração dos 

planos estratégicos municipais que constituem os casos práticos desta secção. Os dados não serão apresentados de forma 
desagregada, uma vez que não se pretende discutir os dados obtidos especificamente em cada um dos contextos de decisão 
selecionados. A análise desenvolvida pretende contribuir para a investigação sobre a análise multicritério, através da comparação 
de resultados obtidos quando são aplicados diferentes métodos de análise multicritério. 
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importante, como quantificam essa relação, numa escala onde: 1 – importância 

igual, 2 – pouco mais importante, 3 – mais importante, 4 – muito mais importante. 

• O valor final de cada critério de avaliação, resultado das respostas agregadas dos 

participantes, permite formar uma matriz de relação do peso relativo entre todos os 

critérios e é posteriormente utilizado na função multicritério para a ordenação final 

das alternativas. 

• O resultado final de cada alternativa é definido através da combinação da pontuação 

(impactos) atribuída a cada linha de ação (Equação 2), com o peso de cada critério 

de avaliação (Equação 3). 

𝑆𝐸 = ∑ (
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑜 × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑜

𝑛
) 

Equação 2 

𝑃𝐸 =  ∏ (∑ 𝑆𝐸𝑊𝑜𝑎)
𝑊𝑎

 

Equação 3 

Onde:  

S, corresponde à média dos pontos atribuídos às ações de cada alternativa. 

W, corresponde ao peso atribuído a cada um dos critérios. Este valor resulta das 

respostas agregadas do exercício de participação. 

P, corresponde à pontuação final de cada alternativa. 

E, corresponde a cada uma das alternativas. 

n, corresponde ao número de linhas de ação de uma determinada alternativa. 

a, corresponde a cada área de intervenção (critério de avaliação de nível 0). 

o, corresponde a cada objetivo estratégico (critério de avaliação de nível 1). 

4.3.2  Objetivos e questões de investigação  

A análise desenvolvida tem como objetivo dotar os decisores de melhor informação sobre aspetos 

importantes a considerar na seleção de métodos e técnicas em situações onde é necessário avaliar 

um conjunto de alternativas considerando múltiplos critérios.  

Em particular, este trabalho permite confrontar o nível de similaridade entre as ordenações finais 

que resultam da aplicação de diferentes métodos de análise multicritério e refletir sobre a 

consistência dos resultados obtidos tendo em conta: i) a matriz de impactos que define a ligação de 

cada alternativa aos critérios; e ii) a estrutura de pesos atribuídos aos critérios que determina o 

sentido das preferências coletivas.  

Associam-se as seguintes questões de investigação: 
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• As prioridades atribuídas a diferentes critérios podem ser explicadas pelas características 

sociodemográficas dos participantes? 

• Na agregação de preferências e priorização de alternativas é possível determinar que um 

método de análise multicritério é melhor do que outro qualquer? 

4.3.3  Notas metodológicas 

É de sublinhar que esta tese assumiu uma lógica de investigação onde se procurou, a partir de dados 

reais, explorar a dimensão técnica relacionada com a seleção de métodos de análise multicritério em 

processos de tomada de decisão.  

Não existiu qualquer objetivo de discutir os resultados e a informação que esteve na base da 

formulação dos documentos estratégicos referidos. As opções metodológicas associadas a esta 

investigação inviabilizam que os resultados e a análise que se apresenta seja diretamente associada 

aos contextos de decisão real. Por esse motivo, os dados a seguir apresentados não identificam os 

municípios, nem as alternativas ou os critérios dos contextos de decisão real a que correspondem. 

Não obstante, são internalizadas as características particulares destes contextos territoriais e de 

decisão, no sentido de sustentar a discussão e a reflexão que se apresenta. 

De acordo com os objetivos e questões de investigação apresentados anteriormente, os dados foram 

organizados de modo a assegurar coerência na comparação dos métodos de análise multicritério. De 

seguida descrevem-se os procedimentos de normalização dos dados para avançar com a análise. 

• O método de multicritério usado na elaboração destes planos estratégicos municipais, o 

processo analítico hierárquico (AHP) pressupõe que os critérios de avaliação seguem uma 

estrutura hierárquica. Como referido, no contexto particular dos dados analisados, esta 

estrutura desdobra-se em dois níveis (ver como exemplo a Tabela 14).  

Por esse motivo, na matriz de decisão ou matriz de impacto original, nos três casos 

selecionados, é determinada a pontuação de cada alternativa nos critérios do nível mais 

desagregado (Figura 28). A pontuação é normalizada assumindo que todos os critérios deste 

nível têm o mesmo peso. 
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Figura 28: Exemplo de uma matriz de decisão ou de impacto 

• Apesar de os exercícios de participação conduzidos no âmbito dos processos de decisão real 

terem possibilitado a recolha de prioridades para os dois níveis de critérios de avaliação, 

uma vez que os métodos de multicritério aqui comparados não assumem esta estrutura 

hierárquica, um dos passos metodológicos passa por converter a matriz de decisão 

considerando apenas um nível.  

Dado que os critérios de nível 1 eram diferentes para um dos municípios (quer no número 

de critérios, quer nos conteúdos que os constituíam) optou-se por considerar, nesta análise, 

apenas os critérios de nível 0, que são idênticos nos três planos estratégicos.  

• A opção metodológica referida no ponto anterior exigiu que a matriz de decisão fosse 

devidamente normalizada para apenas o nível um de critérios de avaliação. Este processo 

de normalização respeitou duas etapas.  

Primeiro, a matriz de decisão original (Figura 28) é transformada a partir da soma dos 

impactos atribuídos em cada conjunto de critérios associados ao nível 0 (Figura 29).  

 

Figura 29: Normalização da matriz de decisão ou de impacto para o nível um de critérios  

Na segunda etapa, os valores da matriz de decisão são normalizados assumindo que todos 
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Alternativa 1 1,4 0,1 0,9 0,8 0,2 0,7 0,8 1,0 1,9 2,6 3,3 4,5 1,0 1,7 0,5 2,9 1,9 1,2

Alternativa 2 1,8 0,5 1,8 0,5 0,5 0,5 4,6 0,5 0,7 1,6 0,7 0,7 2,3 5,0 4,1

Alternativa 3 1,8 1,8 0,6 0,6 0,6 0,3 2,5 1,2 0,3 3,1 3,1 1,2 3,1 3,1 1,8

Alternativa 4 1,2 0,8 0,6 0,6 0,8 0,2 0,6 1,9 0,8 1,9 1,6 3,5 3,5 1,0 3,5 1,9 1,2

Alternativa 5 0,5 0,2 0,2 1,5 2,2 1,2 1,0 3,2 0,2 2,5 3,2 1,5 0,7 4,4 1,0 2,2

Alternativa 6 2,3 1,1 0,4 2,3 2,3 2,3 2,3 0,8 4,5 1,1 1,1 3,0 1,1 3,0

Alternativa 7 1,0 1,3 2,0 2,0 0,3 3,0 2,3 1,0 1,0 3,0 1,3 2,0 0,7 3,0 3,0 1,0

Alternativa 8 5,1 5,1 4,1 3,1 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 2,6 3,3 1,0

Alternativa 9 6,7 2,4 6,7 6,3 0,4 1,6 2,4 0,8 1,6 0,4

Alternativa 10 5,6 0,7 3,5 2,8 0,7 1,4 0,7 0,7 4,2 1,4 2,8 1,4 1,4 0,7 0,7

Qualidade 

de vida
Economia Património natural

Território e 

centralidade

Inclusão 

social

Critérios de nivel 0  →

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 6

Alternativa 7

Alternativa 8

Alternativa 9

Alternativa 10 12,7 3,5 8,4 2,8 1,4

17,4 2,1 1,5 5,9 1,0

22,2 0,4 4,0 2,4 0,4

3,8 9,0 6,4 1,1 7,2

6,3 6,6 7,3 0,7 6,9

3,1 1,6 6,2 8,0 6,6

0,7 5,2 6,9 5,4 7,6

4,6 0,9 5,7 3,0 11,4

4,3 1,5 4,0 7,4 8,0

Economia 
Património 

natural

Território e 

centralidade

Inclusão 

social

Qualidade 

de vida

3,2 2,7 12,2 3,2 6,0
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os critérios de avaliação têm a mesma ponderação (neste caso, como são 5 critérios de 

avaliação o valor corresponde a 0,2). É, de seguida, definido um rácio de redistribuição 

(Equação 4) que é aplicado aos impactos de cada alternativa, de forma a assegurar que, caso 

os critérios tenham o mesmo peso, todas as alternativas têm a mesma valoração.  

𝑅𝑖𝑗 =
∑ 𝑆𝑖𝑗 

𝑛
𝑖,𝑗=1

�̅�(∑ ∑ 𝑆𝑖𝑗 
)𝑛

𝑖
𝑚
𝑗

 

Equação 4 

Onde:  

R, corresponde ao rácio de redistribuição para normalização da matriz. 

S, corresponde à soma dos impactos atribuídos em cada critério. 

i, corresponde a cada critério. 

j, corresponde a cada alternativa. 

Obtém-se, desta forma, a matriz de decisão (Figura 30), que em cada caso prático foi 

doravante considerada para a comparação dos métodos de análise multicritério. No anexo 

4 podem ser consultadas as matrizes de decisão, assim como a estrutura de preferências 

(pesos) utilizadas. 

 
Figura 30: Matriz de decisão ou de impacto final  

Quanto à metodologia seguida nesta análise, esta consiste na aplicação de quatro métodos de 

multicritério, os quais são referidos na literatura como os mais utilizados (Ewa, 2011; Guarini et al., 

2018; Vakilipour et al., 2021): 

• AHP – Processo Analítico Hierárquico / Analytic Hierarchy Process; 

• TOPSIS – Técnica para Ordem de Preferência por Similaridade com a Solução Ideal / 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution; 

• SAW – Ponderação Aditiva Simples / Simple Additive Weighting; 

• WPM – Método de Produto / Weighted Product Method.  
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De seguida apresentam-se brevemente os métodos multicritério selecionados, clarificando as 

operações matemáticas que sustentam os seus pressupostos teóricos na normalização das matrizes 

de decisão e na consequente determinação das prioridades entre alternativas. Ainda que a primeira 

etapa dos métodos corresponda à construção da matriz de decisão e determinação do peso dos 

critérios, neste caso assume-se que as matrizes de decisão correspondem às matrizes originais de 

cada plano estratégico (devidamente normalizados para realizar as análises - Figura 30) e os pesos 

obtidos são os que foram recolhidos nos processos de participação (apenas para os critérios de 

avaliação de nível 0).  

O Processo Analítico Hierárquico – AHP desenvolvido por Saaty (1977, 1990, 2008) ajuda a resolver 

problemas complexos, com uma estrutura hierárquica de critérios. Possibilita a conjugação de 

diferentes julgamentos que, através de comparações par-a-par, permitem aferir pesos e diferenciar 

prioridades. A aplicação deste método inicia com a estruturação dos critérios e alternativas e 

prossegue com a recolha de preferências, julgamentos ou prioridades. O cálculo das prioridades 

baseia-se na verificação da consistência das respostas recolhidas. Por último, são determinadas as 

prioridades globais das alternativas, de acordo com: 

 

𝐴 =  ∑ 𝑆 ∗ 𝑊 

Onde:  

S, corresponde à média dos pontos (impacto) atribuídos às ações de alternativa. 

W, corresponde ao peso atribuído a cada um dos critérios.  

A, corresponde à pontuação final de cada alternativa. 

Equação 5 

A Técnica para Ordem de Preferência por Similaridade com a Solução Ideal – TOPSIS é um método 

de análise de decisão com vários critérios, que foi originalmente desenvolvido por Ching-Lai Hwang 

e Yoon em 198118 (Ewa, 2011). É descrito como um método de agregação compensatória que 

compara um conjunto de alternativas identificando pesos para cada critério, normalizando as 

pontuações para cada critério e calculando a distância entre cada alternativa e a alternativa ideal. 

Este método é baseado no pressuposto de que a alternativa escolhida deve ser a que apresenta 

menor distância euclidiana da alternativa ideal (A+) e está mais distante da solução ideal negativa 

(A-). Métodos compensatórios como o TOPSIS permitem equilíbrios (trade-offs) entre critérios, onde 

 
 

 

18 A referência original ao método TOPSIS é associada ao trabalho publicado Hwang, C.L.; Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision 

Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag. 
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um pior resultado em um critério pode ser anulado por um melhor resultado em outro critério. Os 

resultados obtidos com a aplicação deste método respeitam as seguintes etapas sequenciais 

(Altunok et al., 2010; Athawale & Chakraborty, 2012; Bonina et al., 2017; Ewa, 2011): 

1. Construir a matriz de decisão e determinar o peso dos critérios.  

2. Normalizar a matriz de decisão.  

Esta etapa transforma os vários critérios em atributos não dimensionais que permitem 

comparações entre critérios. Como vários critérios geralmente são medidos em várias 

unidades, as pontuações na matriz de decisão devem ser transformadas em uma escala 

normalizada. A normalização dos valores pode ser realizada por uma das várias fórmulas 

padronizadas conhecidas. O cálculo do valor normalizado respeita a seguinte equação: 

𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 

 

Onde:  

𝑛𝑖𝑗, corresponde ao valor do impacto normalizado. 

𝑥𝑖, corresponde à média dos pontos (impacto) atribuídos às ações de alternativa.  

Equação 6 

3. Calcular a matriz de decisão normalizada ponderada pelos pesos dos critérios. 

O valor normalizado ponderado pelo peso (vij) é calculado da seguinte maneira: 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑛𝑖𝑗  

Onde:  

𝑣𝑖𝑗 , é valor normalizado ponderado pelo peso. 

𝑤𝑗, corresponde aos pesos de cada critério. 

Equação 7 

4. Determinar as soluções ideais positivas e negativas. 

Este passo possibilita identificar a alternativa ideal positiva (desempenho extremo em cada 

critério) e a alternativa ideal negativa (desempenho extremo inverso em cada critério). A 

solução ideal positiva é a solução que maximiza os critérios de benefício e minimiza os 

critérios de custo, enquanto a solução ideal negativa maximiza os critérios de custo e 

minimiza os critérios de benefício. 

Como nos dados usados não existe diferenciação entre critérios de benefício (i) e de custo 
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(j), este passo é simplificado, considerando que todos são critérios de benefício: 

Alternativa ideal positiva  

𝐴+ = (𝑣1
+, 𝑣2

+, … 𝑣𝑛
+) = (𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖𝑗) 

Equação 819 

Alternativa ideal negativa 

𝐴− = (𝑣1
−, 𝑣2

−, … 𝑣𝑛
−) = (𝑚𝑖𝑛𝑥𝑣𝑖𝑗) 

Equação 920 

5. Calcular a distância euclidiana entre a alternativa ideal positiva e negativa. 

𝑑𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2 … . , 𝑚 

Equação 10 

𝑑𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2 … . , 𝑚 

Equação 11 

6. Calcular a proximidade relativa (𝑅𝑖) à alternativa ideal positiva 

𝑅𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+ 

Equação 12 

7. Ordenar as alternativas ou selecionar a alternativa mais próxima de 1. 

O método SAW é um método de ponderação aditiva simples. O conceito básico deste método 

consiste em determinar as somas ponderadas obtidas a partir das classificações de desempenho de 

cada alternativa em todos os critérios. É um método que possibilita a definição de atributos que são 

 
 

 

19 Quando existem critérios de benefício e custo aplica-se a seguinte fórmula: 𝐴+ = (𝑣1
+, 𝑣2

+, … 𝑣𝑛
+) = ((𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐼), (𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽)), 

onde I associa-se a critérios de benefício e J a critérios de custo.  
20 Quando existem critérios de benefício e custo aplica-se a seguinte fórmula: 𝐴− = (𝑣1

−, 𝑣2
−, … 𝑣𝑛

−) = ((𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐼), (𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽)), 

onde I associa-se a critérios de benefício e J a critérios de custo.  
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critérios de benefício e custo. As etapas, além da estabilização da matriz de decisão e dos pesos dos 

critérios, passam por (Afshari et al., 2010; Athawale & Chakraborty, 2012; Putra & Punggara, 2018): 

1. Normalizar a matriz de decisão para critérios de benefício e custo 

Critérios de benefício 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗

     𝑖 = 1, … 𝑛,    𝑗 = 1, … 𝑛 

Equação 13 

Critérios de custo 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗

     𝑖 = 1, … 𝑛,    𝑗 = 1, … 𝑛 

Equação 14 

Onde 

𝑟𝑖𝑗 , corresponde à avaliação de desempenho normalizada. 

𝑥𝑖𝑗,são as linhas e colunas da matriz. 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗, é o valor máximo de cada linha e coluna; 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗 é valor mínimo de cada linha e 

coluna.  

2. Determinar a importância relativa de cada alternativa 

𝑉𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Onde 

𝑉𝑖 , corresponde ao valor final da alternativa. 

𝑤𝑗, corresponde ao peso de cada critério. 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗, é o valor máximo de cada linha e coluna; 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗 é valor mínimo de cada linha e 

coluna.  

Equação 15 

O Método de Produto Ponderado (WPM) é semelhante método SAW anteriormente descrito. A 

principal diferença é que utiliza o multiplicativo na operação matemática principal. 

Por fim, foram realizados testes estatísticos para avaliar a correlação e o nível de significância 

estatística para perceber a relação entre os resultados obtidos através da aplicação dos quatro 

métodos de análise multicritério anteriormente referidos e a aderência destes face à estrutura de 

preferências e matriz de decisão, no sentido de suportar uma análise mais precisa sobre as 

recomendações que podem ser feitas em matéria de seleção de métodos multicritério.  
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Importa sublinhar que não é possível fazer generalizações das conclusões apresentadas e que estas 

estão estreitamente ligadas ao contexto dos dados usados. Não obstante, produz-se informação útil 

para a tomada de decisão, pois é possível determinar a adequabilidade dos métodos tendo em conta 

os seus pressupostos teóricos e a complexidade de cada contexto de decisão, que neste caso é 

materializada nas matrizes de decisão (multidimensionalidade dos critérios e alternativas).  

Similarmente à abordagem metodológica seguida no subcapítulo 4.2.3  , a identificação de padrões 

de resposta associados às características sociodemográficas dos participantes resultou da aplicação 

do teste estatístico Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. São testes estatísticos não paramétricos que 

permitem testar a hipótese nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais. 

A escolha por estes testes estatísticos, de inferência não paramétricos, antecedeu a análise da 

normalidade da amostra, tendo-se verificada a distribuição não normal nas variáveis a serem 

testadas. 

 

4.3.4  Comparação de métodos de análise multicritério: AHP, TOPSIS, 

SAW e WPM  

Seguindo os passos metodológicos e técnicos descritos no subcapítulo anterior foram comparados 

os métodos de análise multicritério AHP, TOPSIS, SAW e WPM.  

Na Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17 são apresentados os resultados obtidos em termos de pontuação 

e ordenação ao aplicar cada um dos métodos referidos, para os três casos analisados. Além da 

posição de cada alternativa determinada pela ordenação final, é possível compreender a diferença 

relativa entre alternativas, que cada um dos métodos possibilita. O TOPSIS e o WPM permitem uma 

maior diferenciação, distanciando de forma mais evidente as alternativas de acordo com a posição 

que assumem na ordenação final. 

Tabela 15: Pontuação e ordenação obtida com aplicação do AHP, TOPSIS, SAW e WPM no Município A 

Alternativas 
AHP TOPSIS SAW WPM 

Pontuação Rank Pontuação Rank Pontuação Rank Pontuação Rank 

Alternativa 1 93,0 10 49,8 6 82 10 3,8 9 

Alternativa 2 97,5 4 52,8 4 94 4 28,1 4 

Alternativa 3 98,1 3 48,6 7 100 1 100 1 

Alternativa 4 96,5 5 46,5 8 97 2 38,9 2 

Alternativa 5 95,3 9 34,5 10 94 5 11,0 5 

Alternativa 6 95,4 8 44,2 9 88 6 7,9 7 

Alternativa 7 95,6 7 52,1 5 86 7 9,6 6 

Alternativa 8 100,0 1 81,1 2 94 3 29,2 3 

Alternativa 9 99,3 2 100,0 1 86 8 2,5 10 

Alternativa 10 95,7 6 72,6 3 83 9 6,3 8 
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Tabela 16: Pontuação e ordenação obtida com aplicação do AHP, TOPSIS, SAW e WPM no Município B 

Alternativas 
AHP TOPSIS SAW WPM 

Pontuação Rank Pontuação Rank Pontuação Rank Pontuação Rank 

Alternativa 1 98,8 2 100,0 1 100 1 81,1 2 

Alternativa 2 83,4 6 60,6 5 76 6 4,2 6 

Alternativa 3 100,0 1 49,3 7 96 2 79,8 3 

Alternativa 4 95,4 3 68,9 3 91 3 100 1 

Alternativa 5 83,8 5 63,3 4 75 7 3,9 7 

Alternativa 6 87,1 4 83,8 2 86 4 16,2 4 

Alternativa 7 80,6 7 58,8 6 81 5 4,5 5 

Tabela 17: Pontuação e ordenação obtida com aplicação do AHP, TOPSIS, SAW e WPM no Município C 

Alternativas 
AHP TOPSIS SAW WPM 

Pontuação Rank Pontuação Rank Pontuação Rank Pontuação Rank 

Alternativa 1 88,3 4 98,9 2 86 5 14,4 5 

Alternativa 2 90,6 3 70,4 5 88 4 15,0 3 

Alternativa 3 96,7 2 100,0 1 90 3 14,9 4 

Alternativa 4 100,0 1 77,6 3 100 1 100 1 

Alternativa 5 78,0 7 65,8 6 74 7 1,2 7 

Alternativa 6 87,9 5 62,7 7 93 2 15,5 2 

Alternativa 7 79,7 6 77,5 4 77 6 1,7 6 

 

A análise que se segue possibilita a comparação dos resultados obtidos entre os métodos de análise 

multicritério (Tabela 18, Tabela 19 e Tabela 20) – quão diferentes ou semelhantes são os resultados 

obtidos com a aplicação destes métodos? Conforme constatado em outros trabalhos onde se 

comparam métodos de análise multicritério (Ewa, 2011; Putra & Punggara, 2018), o SAW e o WPM 

produzem sistematicamente resultados equivalentes. Também parece haver similaridade entre os 

resultados obtidos com o AHP e o SAW.  

Na tentativa de compreender os motivos para esta relação não ser sistemática (os resultados do 

município A – Tabela 18 – contrastam com os dos municípios B e C – Tabela 19 e Tabela 20), verificou-

se que os níveis de correlação entre a ordenação obtida com o AHP e o SAW são menores quando a 

estrutura de impactos (matriz de decisão que diferencia as alternativas face aos critérios) é mais 

heterogénea, ou seja, quando existe um desequilíbrio entre as alternativas no que respeita à sua 

ligação a cada critério. Nesses casos, verifica-se maior similaridade de resultados obtidos entre o AHP 

e o TOPSIS. Este resultado encontra justificação nas premissas seguidas no método TOPSIS, onde a 

melhor alternativa é aquela que mais se aproxima de uma opção ideal – existindo impactos 

extremados em uma qualquer alternativa, é mais provável que seja conferido a essa(s) alternativa(s) 

maior valorização global, determinando-se a ordenação a partir daí. O método AHP, por sua vez, 

favorece o desempenho cumulativo em critérios mais valorizados.  
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Tabela 18: Correlação (Spearman's rho) entre as ordenações obtidas com aplicação do AHP, TOPSIS, SAW 
e WPM – Município A 

  AHP TOPSIS SAW WPM 

 AHP 1 0,648* 0,503 0,37 

TOPSIS ,648* 1 -0,285 -0,321 

SAW 0,503 -0,285 1 0,952** 

WPM 0,37 -0,321 ,952** 1 
Nível de significância: *5%; ** 1% 
 

Tabela 19: Correlação (Spearman's rho) entre as ordenações obtidas com aplicação do AHP, TOPSIS, SAW 
e WPM – Município B 

  AHP TOPSIS SAW WPM 

AHP 1 0,214 0,821* 0,714 

TOPSIS 0,214 1 0,286 0,357 

SAW ,821* 0,286 1 0,893** 

WPM 0,714 0,357 ,893** 1 
Nível de significância: *5%; ** 1% 
 

Tabela 20: Correlação (Spearman's rho) entre as ordenações obtidas com aplicação do AHP, TOPSIS, SAW 
e WPM – Município C 

 AHP TOPSIS SAW WPM 

AHP 1 0,607 ,786* 0,75 

TOPSIS 0,607 1 0,143 0 

SAW ,786* 0,143 1 0,964** 

WPM 0,75 0 ,964** 1 
Nível de significância: *5%; ** 1% 

 
Conforme antecipado na observação anterior, é importante considerar os resultados obtidos através 

da aplicação de diferentes métodos multicritério tendo em conta as especificidades da estrutura de 

preferências (pesos) e da matriz de decisão ou de impactos (que define cada alternativa) em cada 

um dos casos analisados. Esta relação não é indiferente para a determinação das diferentes 

ordenações obtidas, quando é submetida aos pressupostos de cada método multicritério.  

Na Tabela 21 e Tabela 22 são apresentados exemplos de uma estrutura de preferências e de uma 

matriz de decisão (normalizada conforme descrito na secção metodológica – Equação 4). Para 

simplificação da leitura desta informação, na Tabela 23 os valores são convertidos de modo a 

representar o peso de cada critério na caracterização das alternativas. Assim, é possível identificar 

quais são as alternativas que mais se ajustam e as que mais se afastam dessa estrutura de 

preferências. A título de exemplo, refere-se a alternativa 1, cujas principais características (com uma 

distribuição percentual a totalizar 55%) se ligam a dois dos critérios (B e C) menos valorizados. 

Tabela 21: Exemplo de estrutura de preferências coletivas 

Critérios Pesos 

Critério A 0,211 

Critério B 0,196 

Critério C 0,175 

Critério D 0,207 

Critério E 0,211 
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Tabela 22: Exemplo de matriz de decisão ou de impacto normalizada (caracterização de cada alternativa 
face aos critérios de avaliação) 

 Alternativas 

Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Critério A 0,63 0,97 0,92 0,66 0,15 0,74 1,22 3,38 4,10 2,38 

Critério B 0,53 0,19 0,33 0,33 1,08 1,78 1,29 0,40 0,07 0,66 

Critério C 2,43 1,21 0,86 1,32 1,44 1,26 1,42 0,30 0,73 1,58 

Critério D 0,63 0,63 1,58 1,69 1,13 0,22 0,13 1,14 0,44 0,53 

Critério E 1,19 2,42 1,72 1,40 1,60 1,41 1,35 0,20 0,07 0,26 

 

Tabela 23: Distribuição percentual dos impactos de cada alternativa nos critérios (a partir da matriz de 
decisão normalizada) 

 Alternativas 

Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Critério A 12% 18% 17% 12% 3% 14% 23% 62% 76% 44% 

Critério B 10% 4% 6% 6% 20% 33% 24% 7% 1% 12% 

Critério C 45% 22% 16% 24% 27% 23% 26% 6% 14% 29% 

Critério D 12% 12% 29% 31% 21% 4% 2% 21% 8% 10% 

Critério E 22% 45% 32% 26% 30% 26% 25% 4% 1% 5% 

 
O exercício que se fez de seguida, a partir das matrizes de decisão de cada um dos casos analisados, 

conforme ilustrado nas tabelas anteriores, simulou uma leitura linear da estrutura de preferências 

(pesos atribuídos aos critérios), sem a aplicação de um qualquer método de análise multicritério.  

Procedeu-se à realização de uma análise de correlação de Spearman entre os pesos atribuídos aos 

critérios e cada alternativa cujos resultados são apresentados numa escala entre -1 (inversamente 

relacionada com a estrutura de preferências) e 1 (correlação positiva entre a alternativa e a estrutura 

de preferências). Aos valores obtidos pode-se associar uma correspondência de ordenação, 

conforme se apresenta na Tabela 24, na Tabela 25 e na Tabela 26.  

As alternativas onde se assinala diferença estatisticamente significativa nesta correlação são aquelas 

que apresentam um resultado consistente com a ordenação obtida com a aplicação dos métodos 

SAW e WPM nas alternativas que ocupam a melhor ou pior posição no ranking (nos extremos) – ver 

também a Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17 e Tabela 27. No município C – que apresenta duas 

alternativas, onde uma regista correlação positiva e a outra correlação negativa – os resultados são 

também consistentes com aqueles que são obtidos com o método AHP. O método TOPSIS parece 

não ter aderência nesta perspetiva analítica. 
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Tabela 24: Correlação (Spearman's rho) entre a estrutura de preferências coletivas e a matriz de decisão 
do Município A 

  Alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coef. de 
correlação 

-0,132 0,308 0,718 0,205 -0,103 -0,205 -0,410 0,205 0,026 -0,205 

Sig.  0,416 0,307 0,086* 0,370 0,435 0,370 0,246 0,370 0,483 0,370 

Ordenação 7 2 1 3 6 8 10 3 5 8 
*Nível de significância de 10% 
 

Tabela 25: Correlação (Spearman's rho) entre a estrutura de preferências coletivas e a matriz de decisão 
do Município B 

  Alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 

Coef. de correlação 0,600 -0,564 0,600 -0,100 -0,718 0,100 -0,600 

Sig.  0,142 0,161 0,142 0,436 0,086* 0,436 0,142 

Ordenação 1 5 1 4 7 3 6 
*Nível de significância de 10% 

 
Tabela 26: Correlação (Spearman's rho) entre a estrutura de preferências coletivas e a matriz de decisão 
do Município C 

  Alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 

Coef. de correlação 0,300 0,300 0,051 0,800 -0,700 0,500 0,300 

Sig.  0,312 0,312 0,467 0,052* 0,094* 0,196 0,312 

Ordenação 3 3 5 1 6 2 3 
*Nível de significância de 10% 

 
Esta é, contudo, uma análise que apenas é possível concretizar após a recolha de pesos (prioridades), 

isto é, numa fase avançada do processo de decisão, onde a reformulação das alternativas pode não 

ser viável. Não deixa, no entanto, de ser uma base de reflexão importante e desejável. Num contexto 

de decisão real, permite a ampla reflexão sobre a adequabilidade das alternativas face às 

preferências declaradas. Ou seja, possibilita compreender se as alternativas inicialmente definidas 

correspondem ao que coletivamente se considerou mais prioritário, se existem alternativas com 

baixo impacto em critérios que tenham sido muito valorizados, ou se, pelo contrário, existem 

alternativas com elevado impacto em critérios que tenham sido pouco valorizados.  

Do ponto de vista do processo de decisão levantam-se outras questões sobre a forma como essas 

alternativas são enquadradas no contexto geral dos critérios de avaliação. Uma certa 

heterogeneidade, refletida no desequilíbrio entre as alternativas, pode ser explicada pelas 

características do problema e do contexto de decisão. Mas é importante ter noção de que essas 

alternativas estão mais dependentes de uma estrutura de preferências que as favoreça para que 

possam ser colocadas como prioridade; em alguns casos estão até dependentes de uma estrutura 

de preferências muito vincada, passível de destacar uns critérios em relação a outros. Naturalmente, 

esta dependência é compreensível. O contrário disso iria subverter a lógica de recolha de 

preferências. Em casos mais extremados, as alternativas podem determinar-se, à partida, como 
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(i)relevantes: i) aquelas que independentemente do peso atribuído aos critérios, pela sua matriz de 

impacto, assumem sempre destaque; ou ii) aquelas que, pelo contrário, mesmo valorizando os 

critérios onde as alternativas são mais fortes, não conseguem ser colocadas como prioridade.  

Os valores apresentados na Tabela 27, para os três casos analisados, pretendem demonstrar o nível 

de semelhança entre a ordenação obtida quando aplicados os diferentes métodos de análise 

multicritério e a que resultaria de uma aplicação linear da estrutura de preferências à matriz de 

impacto. É uma análise complementar ao que foi previamente apresentado, que dá argumentos 

explicativos para os motivos pelos quais determinadas alternativas são colocadas na primeira ou 

última posição do ranking.  

A análise seguinte permite, paralelamente, ter uma noção integrada da forma como os métodos de 

análise multicritério estabelecem maior/menor equilíbrio tendo em conta as características 

específicas da matriz da decisão. Daqui concluiu-se que o AHP e o SAW surgem como métodos que 

originam uma ordenação de alternativas mais alinhada àquela que seria expectável tendo em 

consideração a estrutura de preferências. O SAW apresenta um coeficiente de correlação mais 

elevado em situações onde as alternativas têm correspondência forte com a estrutura de 

preferências (Município B e C). 

Tabela 27: Correlação (Spearman's rho) entre a ordenação obtida com os métodos de análise multicritério 
e a ordem que resultaria considerando a estrutura de preferências 

 AHP TOPSIS SAW WPM 

Município A 0,96** 0,52 0,61 0,50 

Município B 0,86* 0,32 0,96** 0,86* 

Município C 0,68 0,21 0,89** 0,86* 
Nível de significância: * 5% | ** 1% 
 

Com base nos dados analisados, verifica-se que o SAW e o WPM penalizam as alternativas onde 

existe uma distribuição desequilibrada de impactos (privilegiando mais um critério). Exemplo disso 

é a alternativa 9, no Município A, que deveria ocupar a 3ª posição (considerando a estrutura de 

preferências) e é colocada na 8º e 10º respetivamente. Verifica-se, também, que o TOPSIS privilegia 

a comparação de alternativas com base nos impactos destas nos critérios. De forma geral no TOPSIS: 

i) privilegiam-se as alternativas que apresentam impactos mais elevados; ii) não são favorecidas 

alternativas que partilham uma estrutura de impacto mais equilibrada; iii) tende-se a desviar da 

estrutura de preferências, desprezando, de certa forma, a estrutura de pesos atribuída aos critérios.  

Por exemplo, a partir dos dados da Tabela 28, se nos dois critérios mais valorizados (E e F) duas 

alternativas apresentam cumulativamente o mesmo peso, mas numa das alternativas (X) esse peso 

é distribuído de forma mais uniforme que na outra (Y), o TOPSIS coloca em primeiro lugar aquela que 

apresenta um peso maior, i.e. a alternativa Y; já o AHP prioriza a alternativa X. 
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Tabela 28: Exemplo ilustrativo de estrutura de preferências coletivas e matriz de impacto de duas 
alternativas X e Y 

Critérios  
Estrutura de 
preferências coletivas 

Alternativa X Alternativa Y 

Critério A 0,2112 17% 44% 

Critério B 0,1964 6% 12% 

Critério C 0,1745 16% 29% 

Critério D 0,2067 29% 10% 

Critério E 0,2112 32% 5% 

Σ do impacto nos 2 critérios c/ maior 
peso 49% 49% 

 
Voltando à análise da Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17, apesar de os resultados serem consistentes 

relativamente às 3 ou 4 alternativas mais importantes, a ordenação obtida pelo SAW traduz melhor 

a ligação entre as alternativas e a estrutura de preferências, numa perspetiva ordinal. Ou seja, 

considera a ordem de cada critério de acordo com os pesos atribuídos, mas descura a dimensão 

integrada desses pesos para a avaliação da melhor alternativa – se uma alternativa tiver maior 

impacto no critério mais valorizado é essa que assume melhor posição no ranking final. Por outro 

lado, a ordenação obtida por aplicação do AHP permite uma melhor diferenciação entre alternativas, 

considerando a ligação entre cada alternativa e a estrutura de pesos de forma integrada. Isto é, não 

é priorizada apenas a alternativa com impacto no critério mais valorizado, mas a alternativa que 

cumulativamente apresenta melhor desempenho nos critérios mais valorizados.  

Maior atenção deve ser dada, também, ao método que melhor traduz a importância relativa das 

restantes alternativas, nomeadamente no contexto do planeamento territorial estratégico, onde se 

inserem os dados analisados. Os estudos e trabalhos publicados tipicamente centram-se nos 

métodos de análise multicritério, na sua robustez e consistência (Athawale & Chakraborty, 2012), ou 

nas características de cada método (e.g. Wątróbski et al., 2019). São aspetos relevantes, que se têm 

revelado úteis na compreensão da complexidade inerente a cada método e na tentativa de definir 

referenciais para a seleção de métodos mais adequados aos contextos de decisão (o trabalho de 

Wątróbski et al. (2019) merece destaque neste sentido). No entanto, esta tese vem reforçar e ilustrar 

a importância de uma análise integrada que não descura a forma como as alternativas se adequam 

às expectativas, necessidades, perceção e preferências das pessoas e, por conseguinte, os métodos 

de análise multicritério que melhor aderência podem ter perante essa complexidade.  

Por exemplo, do ponto de vista do planeamento e desenvolvimento territorial integrado, as 

alternativas selecionadas podem ser consideradas essenciais e adequadas, motivo pelo qual são 

colocados ao escrutínio do voto. Mas, do ponto de vista das perceções e preferências coletivas, estes 

podem ser muito distantes do que se perspetiva como importante. No município A, apenas 4 (das 

10) alternativas têm uma correspondência com a estrutura de preferências. Ainda assim, com um 

coeficiente de correlação relativamente baixo (sempre inferior a 0,5). As restantes 6 alternativas, 
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apresentam uma relação no sentido inverso, mas também com uma correlação negativa pouco 

expressiva. Isto é explicado pelas alternativas serem caracterizadas de forma extremada 

apresentando, por um lado, por um elevado impacto em um ou mais critérios dos que foram mais 

valorizados e, por outro, reduzido impacto nos restantes critérios. Globalmente, os impactos de cada 

alternativa são distribuídos pelos critérios assinalando-se impactos elevados em critérios menos 

votados (Tabela 29). 

Tabela 29: Relação entre o valor acumulado da matriz de decisão normalizada e a estrutura de 
preferências coletivas – Municipio A, B e C 

  Critérios 

  A B C D E 

Município 
A 

Estrutura de 
preferências 

(peso) 
0,211 0,20 0,175 0,207 0,211 

Matriz de decisão  
(impacto) 

15,65 6,70 12,53 7,95 11,30 
 

Município 
B 

Estrutura de 
preferências 

(peso) 
0,272 0,158 0,142 0,222 0,206 

Matriz de decisão  
(impacto) 

2,32 1,67 2,58 1,88 1,95 
 

Município 
C 

Estrutura de 
preferências 

(peso) 
0,237 0,198 0,136 0,254 0,176 

Matriz de decisão  
(impacto) 

3,90 2,11 1,68 2,07 2,93 

 
No município B e C a disparidade verificada entre a estrutura de impacto das alternativas e a 

estrutura de preferências é menor, existindo proporcionalmente mais alternativas alinhadas com a 

estrutura de preferências. Mas, são identificados outros aspetos sobre os quais importará refletir, 

pois dão informação complementar à anteriormente discutida sobre a adequabilidade dos métodos 

de análise multicritério a cada problema, nomeadamente sobre a importância e a forma como são 

incluídas e analisadas as alternativas. No município A as alternativas ou estão muito ligadas à 

estrutura de preferências, ou distam muito destas (ver Tabela 25). No município C apesar da 

variabilidade verificada (Tabela 26): i) apenas duas das alternativas parecem não corresponder à 

estrutura de preferências; e ii) relativamente à alternativa mais e menos valorizada existe uma 

concordância com a sua correspondência em relação à estrutura de preferências e à ordenação 

obtida pelos métodos de análise multicritério (AHP, SAW e WPM), onde os diferentes critérios são 

cruzados com a matriz de impacto.  

Estes últimos aspetos referidos reforçam a necessidade e pertinência da análise cruzada entre: i) a 

correspondência entre preferências e matriz de impacto das alternativas; e ii) a informação que 

resulta da aplicação de cada método de análise multicritério. Por fim, um último aspeto a referir, que 

não foi aprofundado nesta análise, prende-se com a pontuação relativa associada à ordenação 
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obtida em cada método. Dependendo do contexto e dos objetivos de decisão, diferenciar as 

alternativas em termos de posição relativa pode ser fundamental. Informação sobre pontuação e 

ranking consta da Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17. 

4.3.5  Preferências e padrões sociodemográficos 

Aquando da realização dos exercícios de decisão coletiva foram recolhidos dados sociodemográficos 

que correspondem: a i) sexo; ii) idade; iii) freguesia de residência21 iv) escolaridade; v) situação 

profissional. Com o objetivo de identificar diferenças nas respostas dadas por participantes com 

diferentes características sociodemográficas, foram realizados testes estatísticos de inferência não 

paramétrica, dada a distribuição não normal das variáveis em análise: Kruskal-Wallis e Mann-

Whitney U. 

Analisando os municípios separadamente, não é possível estabelecer com clareza um padrão de 

resposta associado às características sociodemográficas. Ainda assim, destacam-se alguns aspetos:  

• No município A, participantes com níveis de escolaridade mais elevados, comparativamente 

com outros níveis, atribuíram maior importância ao critério de “qualidade de vida” – 

significância estatística ao nível de 5% (p-value = 0,038); 

• No município B, participantes do sexo masculino priorizaram mais o critério “economia” – 

significância estatística ao nível de 10% (p-value = 0,088); 

• No município C, o critério “economia” teve valorizações diferentes de acordo com a idade 

do participante, registando-se valores inferiores nos indivíduos com menos de 35 anos, em 

contraste com os participantes com 65 e mais anos – significância estatística ao nível de 5% 

(p-value = 0,049). 

De seguida, optou-se por comparar os dados sociodemográficos entre os municípios. Com efeito, 

dada a correspondência dos critérios avaliados no município A e no município B, todas as respostas 

foram agregadas na mesma base de dados. Além de se manterem os padrões assinalados nas 

variáveis sexo e escolaridade (Figura 31 e Figura 32), identificam-se perfis diferenciados de resposta 

na valoração dos critérios “Economia” e “Património natural”, para a variável sociodemográfica 

referente à freguesia de residência (Figura 33 e Figura 34).  

 
 

 

21 Esta variável foi reclassificada adotando a nomenclatura da tipologia de áreas urbanas: APU - Área predominantemente urbana; 

AMU - Área mediamente urbana; e APR - Área predominantemente rural – que pode ser consultada em 
https://dados.gov.pt/pt/datasets/tipologia-das-areas-urbanas-2014/ 
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Teste estatístico 
Mann-Whitney U  
Rejeição de H0: p-value = 0,035 

 
 
 
 
 

 
Legenda: 

Nível de significância 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 31: Importância atribuída ao critério “Economia”, por “sexo” – dados agregados para os Municípios 
A e B 

 

Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,088 

 
Diferenças entre grupos  
Ensino secundário ≠ Ensino superior 
 

 
 
 
Legenda: 

Nível de significância 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 32: Importância atribuída ao critério “Qualidade de vida”, por “escolaridade” – dados agregados 
para os Municípios A e B 

 

Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,077 

 
Diferenças entre grupos  
APU ≠ AMU 
 

 
 
 
Legenda: 

Nível de significância 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 33: Importância atribuída ao critério “Economia”, por “tipologia de freguesia de residência” – 
dados agregados para os Municípios A e B 
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Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,075 

 
Diferenças entre grupos  
APU ≠ AMU 
APR ≠ APU 
 

 
 
Legenda: 

Nível de significância 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 34: Importância atribuída ao critério “Património natural”, por “tipologia de freguesia de 
residência” – dados agregados para os Municípios A e B 

 

As figuras seguintes apresentam as diferenças estatisticamente significativas identificadas nas 

prioridades atribuídas por respondentes residentes em cada um dos municípios. O município A, 

comparativamente ao B, registou avaliações mais elevadas em todos os critérios apresentados. 

  
Teste estatístico 
Mann-Whitney U 
Rejeição de H0: p-value = 0,025 

Teste estatístico 
Mann-Whitney U 
Rejeição de H0: p-value = 0,006 

Teste estatístico 
Mann-Whitney U 
Rejeição de H0: p-value = 0,009 

Figura 35: Importância atribuída ao 
critério “Economia”, por Município 
(A e B)  

Figura 36: Importância atribuída 
ao critério “Património natural”, 
por Município (A e B) 

Figura 37: Importância 
atribuída ao critério “Espaços 
urbanos”, por Município (A e 
B) 

A comparação entre os três municípios apenas é exequível nos critérios “Economia” e “Património 

natural” e “Espaços urbanos”, assinalando-se diferenças estatisticamente significativas nestes dois 

últimos critérios (Figura 38 e Figura 39).  
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Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,019 

 
Diferenças entre grupos  
Município A ≠ Município B 
Município B ≠ Município C 

 
 

 
Nível de significância: 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 38: Importância atribuída ao critério “Património natural” por município 

 

Teste estatístico 
Kruskal-Wallis  
Rejeição de H0: p-value = 0,004 

 
Diferenças entre grupos  
Município A ≠ Município B 
Município A ≠ Município C 

 
 
Nível de significância: 
* 10% | ** 5% | *** 1% 

Figura 39: Importância atribuída atribuídas ao critério “Espaços urbanos”, por município 

 

4.3.6  Discussão dos resultados 

i) Análise multicritério no apoio à decisão em planeamento estratégico de base territorial: 

perspetiva comparada do AHP, TOPSIS, SAW e WPM 

O recurso à análise multicritério vem apoiar o processo de decisão no confronto de ambições e 

expectativas, que se traduzem em preferências e prioridades individuais, que sendo subjetivas nem 

sempre são claras. O desafio de transformar estas preferências individuais, dotando-as de um 

significado coletivo, com impacto na decisão final sobre opções de política pública, tem de ser 

assegurado pelas propriedades técnicas e matemáticas subjacentes a cada método de análise 

multicritério.  

É importante relevar, principalmente nos processos de planeamento estratégico de base territorial, 

que a aferição destas preferências, nem sempre claras ou compatíveis entre si, não tem 

necessariamente um caráter vinculativo. Como em qualquer outro contexto, a viabilidade de cada 

ação depende da capacidade de mobilizar recursos financeiros, humanos e técnicos. Ademais, as 
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opções de investimento não são exclusivas, no sentido de possibilitarem a execução de umas ações 

em detrimento de outras.  

A análise desenvolvida e apresentada na secção 4.3.4   permite a comparação de resultados 

decorrentes da aplicação de quatro métodos de análise multicritério, nomeadamente o AHP, o 

TOPSIS, o SAW e o WPM no sentido de aferir: 

• O nível de similaridade entre as ordenações finais; 

• A consistência dos resultados obtidos tendo em conta i) a matriz de impactos que define a 

ligação de cada alternativa aos critérios; e ii) a estrutura de pesos atribuídos aos critérios 

que determina o sentido das preferências coletivas. 

Esta análise evidencia que a discussão em torno da seleção do método multicritério mais adequado 

para a ordenação de alternativas, tipicamente centrada nos parâmetros de robustez e consistência 

que cada método proporciona, tem descurado a importância de analisar as alternativas, a forma 

como são caracterizadas, como são selecionadas e se, em virtude dos aspetos referidos 

anteriormente, demonstram ser as mais adequadas ao contexto de decisão. Se, por um lado, maior 

concordância dos resultados na ordenação de alternativas com a aplicação de diferentes métodos 

pode atribuir maior segurança à tomada de decisão, é igualmente importante perceber porque estão 

os métodos multicritério a originar ordenações diferentes no conjunto das alternativas.  

Em concreto, compreender melhor a matriz de decisão ou de impacto, que caracteriza as alternativas 

com base na sua ligação aos critérios, traz informação complementar sobre a aderência dos métodos 

de análise multicritério à estrutura de preferências. Na prática, as decisões no contexto particular 

dos dados analisados representam distintas opções de investimento e, por isso, tendem a privilegiar 

a complementaridade, característica que é materializada na forma como diferentes alternativas, 

devidamente articuladas, são mais suscetíveis de produzir melhores resultados. Este racional reforça 

a importância de diferenciar as alternativas, compreendendo o conjunto de elementos que permite 

torná-las distintivas entre as demais, principalmente porque a avaliação de importância atribuída a 

cada um destes elementos será objeto de escrutínio. 

A reflexão desenvolvida ajuda a consolidar o debate sobre a consistência interna e solidez lógica dos 

métodos multicritério, dando resposta a algumas questões: 

• Se, quando comparados entre si, os métodos produzem resultados diferentes, como definir 

o mais adequado? Qual o que traduz melhor a estrutura de preferências (pesos atribuídos 

aos critérios vs alternativas)?  

• Como se ajustam os métodos multicritério quando existem projetos com baixo impacto em 

critérios que tenham sido muito valorizados? Ou existem projetos com elevado impacto em 
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critérios que tenham sido pouco valorizados? Qual a relevância desta análise para a tomada 

de decisão? 

A partir dos dados analisados conclui-se que: 

• Nenhum dos métodos de análise multicritério é indiscutivelmente melhor que os restantes. 

• Quanto menos alternativas alinhadas com a estrutura de preferências menor é a 

similaridade na ordenação obtida nos diferentes métodos multicritério. 

• As 3 ou 4 alternativas mais importantes parecem estar estabilizadas nos quatro métodos 

aplicados, ainda que a posição relativa que assumem não seja idêntica. 

• A ordenação de alternativas obtida através da aplicação dos métodos AHP e SAW produzem 

ordenações semelhantes nos casos em que a estrutura de impactos (matriz de decisão) é 

mais equilibrada, aspeto que é refletido em coeficientes de correlação positiva, com 

significância estatística. 

• Os métodos SAW e WPM penalizam as alternativas onde existe uma distribuição 

desequilibrada e extremada de impactos (i.e., quando uma alternativa privilegia muito um 

critério e pouco os restantes). 

• A ordenação obtida pelo método SAW traduz melhor a ligação entre as alternativas e a 

estrutura de preferências, numa perspetiva ordinal; mas o método AHP permite uma melhor 

diferenciação entre alternativas, na medida em que a ordenação reflete o desempenho 

cumulativo nos critérios mais valorizados. 

• O TOPSIS, é um método que privilegia a comparação das alternativas através do 

desempenho (impacto) de cada alternativa nos critérios. Favorece as alternativas mais 

próximas de uma solução ideal (a alternativa com maior impacto no critério A vs a alternativa 

com menor impacto no critério A); por isso, revela ser um método sensível à existência de 

alternativas que apresentem impactos mais extremados nos critérios.  

• A similaridade da ordenação obtida com o TOPSIS e com o AHP acontece nos casos em que 

a estrutura de impactos é mais desequilibrada – onde existem alternativas com impacto 

muito forte ou muito fraco nos critérios. Contudo, o nível de semelhança merece uma 

análise mais atenta, sobretudo se for relevante distinguir as posições da ordenação. 

Enquanto o AHP mantém uma relação forte com a estrutura de preferências, permitindo 

uma ordenação das preferências mais equilibrada face à relação entre pesos e impactos; o 

TOPSIS privilegia a matriz de impacto não apresentando consistência com os julgamentos 

(pesos dos critérios). 



 
 

135 

A tabela seguinte sistematiza as principais conclusões, que podem ser, em complemento com outros 

contributos sobre as características específicas dos métodos (Wątróbski et al., 2019), 

recomendações em futuros processos de tomada de decisão, com recurso à análise multicritério 

Tabela 30: Elementos diferenciadores entre os métodos de análise multicritério AHP, SAW, WPM e TOPSIS  

 AHP SAW WPM TOPSIS 

Estrutura de 
preferências 

Permite uma melhor 
diferenciação entre 
alternativas, dado que a 
ordenação reflete o 
desempenho 
cumulativo nos critérios 
mais valorizados 

Traduz melhor a ligação 
entre as alternativas e a 
estrutura de preferências, 
numa perspetiva ordinal 

Não apresenta 
consistência com 
julgamentos 

Matriz de impacto 

Penalizam as alternativas 
onde existe uma 
distribuição desequilibrada 
de impactos 

O uso da distância 
euclidiana não 
permite considerar 
interdependências 
entre os critérios 

Ordenação de 
alternativas 

AHP e o SAW produzem ordenações semelhantes nos 
casos em que a estrutura de impactos é mais 
equilibrada 

AHP e o TOPSIS 
produzem ordenações 
semelhantes nos 
casos em que a 
estrutura de impactos 
é mais desequilibrada 

O Método e os  
critérios  

Adequado na aferição 
de pesos e ordenação 
de alternativas 

Permitem ordenar alternativas diferenciando 
critérios de custo e de benefício 

 

ii) Dimensão sociocognitiva da decisão  

Possivelmente, um dos grandes desafios enfrentados nos três contextos de decisão aqui analisados 

foi a necessidade de equilibrar a componente técnica e científica com a participação ativa, tornando-

a consequente e efetiva para o processo de tomada de decisão. O quadro metodológico 

desenvolvido nos três casos parece ter cumprido estes requisitos, combinando modos de 

participação mais abertos e discursivos com outros mais estruturados e fechados. Na metodologia 

adotada, diversos agentes territoriais foram envolvidos no decurso da elaboração dos planos 

estratégicos, participando em momentos de auscultação de onde resultaram contributos para a 

definição de opções de políticas, que foram posteriormente colocadas à votação. Em termos 

práticos, foi este trabalho conjunto entre os agentes locais e as equipas técnicas que permitiu 

consolidar a visão e os objetivos estratégicos dos municípios e, posteriormente, delimitar as ações 

que deram origem às alternativas a ser priorizadas.  

A abordagem implementada evitou duas das maiores armadilhas das políticas participativas: i) a falta 

de eficácia da participação pública, principalmente resultante de uma perspetiva pouco clara sobre 

como os processos de participação devem ser organizados para influenciar decisões e resultados, 

dando origem a processos onde muitos são ouvidos, mas as sínteses de diferentes contribuições são 

feitas de forma bastante arbitrária; ii) quando há uma separação excessiva das componentes 
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analíticas e participativas das políticas públicas, são os técnicos ou políticos quem identifica o 

problema, define as alternativas e seleciona os critérios de avaliação, deixando os participantes a 

escolher apenas alternativas predeterminadas (Wolf et al., 2021). Desta forma, como reforçam os 

autores, a participação nas diferentes fases do processo foi integrada e operacionalizada por critérios 

técnicos, com sucessivas interações, onde as contribuições soltas dos participantes foram 

sintetizadas e estruturadas e depois devolvidas aos participantes para validação; além disso, o facto 

de a decisão final ter resultado democraticamente por um processo de votação fez com que todo o 

conhecimento (tácito ou explícito) acumulado de diferentes atores e as preferências individuais fosse 

traduzido num resultado objetivo, com representação coletiva e compreensível para todos os 

participantes. A metodologia implementada e descrita em detalhe nos trabalhos de Castro et al. 

(2015a, 2015b), Nogueira et al. (2016, 2017) e Wolf et al. (2021) é um exemplo de como os diferentes 

níveis de apoio à decisão coexistem num mesmo processo de decisão – neste caso, os SAD de 1 e de 

nível 3 referidos no capítulo 2. 

Além desta perspetiva metodológica, é reconhecido neste trabalho a pertinência de refletir sobre a 

dimensão sociocognitiva da decisão, sobretudo para enquadrar a análise causal entre preferências e 

padrões socioeconómicos. Ferreira (2010) recorda que a “cognição social dedica-se (…) a estudar o 

conteúdo das representações mentais e os mecanismos que se encontram subjacentes ao 

processamento da informação social” (pp. 54); por outro lado, também as representações sociais 

funcionam como um sistema que interpreta a realidade, permitindo aos indivíduos, através do seu 

sistema de referências (crenças, valores, etc.) dar sentido ao seu comportamento. Os contributos 

teóricos da psicologia social faziam antever a possibilidade de estabelecer um padrão de resposta 

tipificado de acordo com o grupo de participantes. Todavia, ao contrário do que seria expectável não 

foram identificados padrões vincados associados às características sociodemográficas dos 

respondentes. Ao mesmo tempo, Doise & Valentim (2015) recordam que o metassistema de 

regulações sociais funciona em diferentes extensões, que podem explicar variações intraindividuais. 

Quer isto dizer que o mesmo indivíduo, em função do contexto, ativa determinadas funções 

cognitivas que explicam as suas atitudes e comportamentos e, por isso, a identificação das cognições 

de um indivíduo não nos obriga a acreditar que essas são aplicadas a todo e qualquer conteúdo ou 

grupo de indivíduos (Doise & Valentim, 2015). 

A ausência de resultados a este nível – identificação de perfis de resposta ligados a fatores 

sociodemográficos – pode ser fundamentada pela escolha da análise multicritério para a definição 

de prioridades sobre um conjunto de critérios que possibilita a ordenação final das alternativas. De 

facto, a partir destes casos reais, constatou-se que a opção por não votar diretamente as alternativas 

previne a influência setorial ou de grupos mais organizados na definição de prioridades.  
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Relativamente às preferências, é importante ressalvar o caráter abrangente dos critérios no nível 

superior (dada a composição hierárquica dos critérios de avaliação) e o maior detalhe ao nível dos 

subcritérios. Para despistar a hipótese de que a ausência de padrões se deve ao detalhe do critério 

em análise, foram também realizados testes de inferência estatística para o nível dos subcritérios. 

Voltou a não ser identificado nenhum perfil de resposta suficientemente expressivo que se 

associasse às características sociodemográficas dos participantes. Analisando os dois municípios (A 

e B) cujos critérios de avaliação partilham a mesma estrutura e conteúdo, são pontuais as áreas 

sinalizadas em que existe diferença entre grupos estatisticamente significativa.  

Por fim, admite-se que a opção de escolhas entre pares de alternativas simplifica a complexidade 

por detrás da mera ordenação de um conjunto de opções. No entanto, a noção de conjunto pode ser 

colocada em causa, refletindo-se em níveis de inconsistência maiores – não resultante 

necessariamente da avaliação individual, mas do processo de abstração que está subjacente à 

comparação entre pares de alternativas. 

iii) Efetividade da decisão à escala local  

Após a definição de prioridades, discutida anteriormente, há uma fase desafiadora em relação à 

implementação.  

Em primeiro lugar, é de referir que a metodologia de decisão é propícia à construção de ambientes 

sólidos que aumentam a eficácia dos instrumentos (neste caso, dos planos estratégicos). Segundo, a 

partir do momento em que são definidos pesos para diferentes critérios, é possível que estes possam 

ser usados para reavaliar a importância de outras alternativas, cujas iniciativas podem ser alteradas 

de acordo com pressões externas ou mudanças no contexto. Terceiro, além de determinar 

alternativas robustas ou estabilizar uma matriz de preferências, é necessário, paralelamente, 

estabelecer arranjos institucionais adequados para apoiar a efetiva implementação das ações e 

iniciativas. Isto significa, na prática, estabelecer o modelo de colaboração institucional, seguindo 

lógicas de cooperação e envolvimento local de diversos agentes, e fazer convergir os interesses 

coletivos com as diretrizes de nível superior. 

A este respeito, merece atenção uma discussão adicional sobre o contexto de decisão dos três casos 

analisados, que encontra suporte em vários dos desafios aflorados no capítulo 2. O contexto de 

elaboração destes planos estratégicos foi fortemente determinado pelos quadros de 

desenvolvimento territorial existentes e, particularmente, pela política de coesão para 2014-2020, 

que fornece orientação estratégica, traduzida em regulamentos, objetivos e metas específicas para 

as diferentes regiões. Deste modo, não obstante a definição de prioridades coletivas para cada 

território e o esforço na definição de um quadro de corresponsabilização dos agentes envolvidos, as 

estratégias são operativamente moldadas pelos esquemas de financiamento e políticas supralocais 

e regionais e controladas, ao longo do tempo, por meio de indicadores de monitorização e 
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estratégias de avaliação. Isto resulta numa profunda contradição entre a exigência de que as políticas 

sejam, simultaneamente, flexíveis e adaptadas às especificidades locais e regionais, ao mesmo 

tempo que se alinham com os enquadramentos regionais, nacionais e europeus (Wolf et al., 2021).  

A necessidade de assegurar o alinhamento com os instrumentos de política de nível superior é, de 

facto, um dos desafios operativos dos planos estratégicos. A execução de uma grande parte das 

iniciativas depende dos mecanismos de gestão de fundos e atribuição de financiamentos 

particularmente exigentes, assim como de outras condições técnicas e humanas que asseguram a 

sua implementação. Neste contexto, as autarquias locais assumem um papel determinante 

enquanto agentes de desenvolvimento com (relativa) autonomia técnica e financeira.  

A efetividade da participação nestes moldes e na definição de planos estratégicos como os analisados 

é materializada na relação entre o governo local e a população: i) estabiliza um quadro de referência 

comum a todos os envolvidos sobre orientações e constrangimentos externos, que impactam nas 

ações que são elegíveis ou consideradas relevantes; ii) legitima a escolha de propostas de 

investimento que melhor se adequem às prioridades estabelecidas pelo processo de decisão 

coletivo; e iii) dota os decisores políticos de informação útil e sustentada, que pode ser canalizada 

para o nível de governação intermunicipal, regional ou mesmo nacional.  
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Capítulo  5 
Conclusões 
 

5.1  Principais resultados  

5.1.1  Contributo teórico  

Nos principais contributos feitos por esta tese destaca-se, desde logo, a reflexão produzida que serve 

como um amplo referencial de apoio à tomada de decisão, estruturado por quatro componentes.  

Na primeira são apresentadas abordagens teóricas referentes aos modelos de decisão e 

coordenação social e institucional implicadas na formulação de políticas públicas. São amplamente 

reconhecidos os elementos que descrevem diferentes conceções do conceito de governação e, em 

particular, delimitam-se aspetos chave no reconhecimento da governação local como referencial de 

atuação. Aqui é particularmente reforçada a problemática de os arranjos institucionais conferirem 

lógicas de decisão e atuação distintas, numa resposta tripartida aos desafios que decorrem: i) da 

incerteza sobre quais interesses devem ser envolvidos; ii) da pluralidade de regras que podem ser 

aplicadas; e iii) da multiplicidade de relações formais e informais entre diferentes agentes que podem 

ser mobilizados ao longo de cada fase do processo de decisão.  

Ao reconhecer a necessidade de novos tipos de ferramentas de gestão e de coordenação para a 

tomada de decisão justifica-se a segunda componente desenvolvida, onde, além de serem discutidas 

as características e funções de um sistema de apoio à decisão, é apresentado um referencial que 

articula a dimensão estrutural, cognitiva e relacional. Com efeito, são propostos diferentes níveis de 

sistema de apoio à decisão, diferenciados pelos objetivos que preconizam, pela informação e dados 

que exigem para a sua implementação, pelo momento de decisão em que melhor se ajustam, pelos 

intervenientes que permitem envolver e, por fim, pelos desafios de implementação que encerram.  

A terceira componente dedica-se a discutir a dimensão sociocognitiva e comportamental da tomada 

de decisão. Em particular, sublinha-se a complexidade destes processos que resulta, entre outras 

questões, pelo facto de refletirem o funcionamento de várias heurísticas de decisão, que incluem 

regras de decisão, estruturas de raciocínio lógico e sistemas de valores. A par desta análise, na 

admissibilidade que os indivíduos atuam como atores sociais e contribuem para uma ampla 
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construção de experiências e significados compartilhados para justificar as suas atitudes e ações, é 

relevado o contributo da psicologia social, nomeadamente na compreensão do processo de 

formação de preferências individuais e coletivas. 

Por fim, a última componente ocupa-se de uma vertente mais operativa, ligada à análise multicritério 

no apoio à decisão. Discutem-se amplamente os axiomas e paradoxos comumente referidos, quer 

na análise de preferências individuais, quer nas dificuldades associadas ao processo de 

transformação de preferências individuais em preferências de grupo. Para finalizar, a análise 

multicritério é enquadrada como uma solução técnica que facilita a permeabilidade simultânea de 

informações subjetivas e objetivas e a gestão de valores e interesses conflituantes. Reconhece-se a 

diversidade de abordagens e procedimentos formais destinados a adquirir e processar informação, 

que contribuem para a definição de soluções e propostas ajustadas aos problemas, sendo, em última 

instância, as preferências transformadas em prioridades e escolhas. 

→  Governação local como referencial analítico 

 Os processos de tomada de decisão estão envoltos em teias de negociação de relações 

interinstitucionais e, nesse contexto, a formulação de políticas públicas tem de adotar estratégias 

capazes de mobilizar e coordenar uma rede ampla e mutável de agentes públicos e privados. Além 

disso, o tipo de problemas a resolver não é estanque e a resolução de problemas com âmbitos e 

impactos que precisam ser fundamentados e acomodados numa esfera de valores, necessidades e 

interesses dispersos e coletivos é fundamental.  

A ligação entre os modelos de governação e os resultados evidenciados nas abordagens analíticas 

vai ao encontro do que Stoker (1991) refere: a impossibilidade de caracterizar um contexto de 

decisão específico por um único modelo de governação. A adoção de modelos teóricos para a 

realidade carece da conjugação de conhecimentos teóricos com uma capacidade tácita de adaptar 

as particularidades desses modelos às características específicas do caso concreto. A reflexão nesta 

temática alerta para a complexidade inerente à forma como se articulam diferentes intervenientes, 

estruturas de decisão, arranjos institucionais e escalas de atuação e, consequente, evidencia a 

natural dificuldade de transpor os referenciais sobre os modelos de governação para os contextos 

analíticos. 

No caso da sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional, atribuiu-se particular 

enfoque à preocupação geral com a qualidade da democracia (local e nacional), assente na procura 

de maior responsabilidade e transparência, numa fase de avaliação da implementação de políticas – 

ainda que esta avaliação tenha um âmbito geral e razoavelmente abstrata. Este exercício em 

particular, enquadra-se num contexto de prestação de contas, uma característica geral dos modelos 

de governação (Painter et al., 2003; Rametsteiner, 2009). A configuração do exercício, que facilitou 
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a identificação de preferências e de opiniões individuais, a avaliação de desempenho, assim como o 

debate coletivo, permite associar características do modelo interativo proposto por Stoker (1991) ou 

do modelo localista proposto por Miller et al. (2000) – não obstante os níveis diferenciados de 

autonomia e a relevância da decisão nos diferentes níveis de atuação, as instituições do governo 

devem garantir um alinhamento estreito com os interesses e preocupações dos cidadãos. 

Nos exercícios de decisão conducentes à formulação das estratégias de âmbito local, o trabalho 

analítico desenvolvido destaca os desafios operativos dos processos de tomada de decisão coletiva 

no desenho de planos de ação. O envolvimento de um conjunto diversificado de intervenientes ao 

longo das diferentes fases do processo de decisão (subcapítulo 4.3.6  ), fazem afastar estes processos 

de uma conceção próxima do modelo individualista ou centralista (Miller et al., 2000), bem como 

dos modelos elitista ou elitista (Sellers & Kwak, 2011). Por seu turno, as lógicas de interação 

evidenciadas nestes processos aproxima-os mais do modelo mobilizador (Miller et al., 2000) ou do 

modelo localista cívico (Sellers & Kwak, 2011). Simultaneamente, uma vez que a implementação das 

ações depende de quadros estratégicos e de financiamento definidos ao nível supralocal, também 

se deve referir o modelo de autonomia relativa ou do modelo interativo, principalmente se for tida 

em consideração a forma como os representantes locais fazem circular e representar as preferências 

determinadas nos exercícios coletivos em outras esferas de decisão.  

→  Preferências e apoio à decisão   

A contextualização e discussão de diversas conceções de governação é conformada com a presença 

de estruturas de interação formal e informal, de âmbito técnico ou alargado, que prevalecem sem 

necessariamente seguirem um padrão linear. O grau de cooperação e interação está, assim, 

subjugado a critérios de organização mais verticais ou horizontais. Na prática, à medida que se vai 

reconhecendo a necessidade de contrariar abordagens de comunicação vertical, defendendo 

ambientes de decisão mais abertos, torna-se necessário clarificar o papel que múltiplos 

intervenientes (públicos e privados) podem ter ao longo do processo de decisão. Ao mesmo tempo, 

implica reconhecer o papel das construções sociais, que influenciam a realidade percecionada 

individualmente e, consequentemente, moldam padrões objetivos da realidade social. 

A noção de que a decisão está inserida num determinado contexto social suporta a integração de 

várias áreas científicas no debate sobre as teorias da decisão, sobretudo no reconhecimento da 

influência de aspetos sociocognitivos e comportamentais, rejeitando um entendimento restrito dos 

fundamentos da racionalidade. Na formulação de políticas públicas vários têm sido os contributos 

para definir modelos de decisão mais ajustados à forma como estas dimensões se articulam. 

Conforme referido ao longo dos capítulos 2 e 3, Nicholas Bernoulli, John von Neumann e Oskar 

Morgenstern, Herbert Simon, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Jodelet e Doise surgem como autores 
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que contribuíram para a consolidação da reflexão sobre os modelos de decisão, contrapondo os 

pressupostos de racionalidade com a influência da ciência cognitiva e social.  

Vários são os desafios que remetem para a centralidade de modelos cognitivos (Scott, 2001) e para 

os sistemas de apoio à decisão sociocognitivos (Marques et al., 2020). Destaca-se particularmente: 

i) a forma como os indivíduos moldam preferências e percecionam os objetivos, em resultado de 

comportamentos de ajuste que determinam lógicas de partilha da informação e conhecimento, bem 

como das heurísticas de julgamento e enviesamentos cognitivos; ii) o referencial subjacente às 

construções sociais e o papel das representações sociais ancoradas em identidades sociais e em 

relações entre grupos; iii) o conjunto de questões inter-relacionadas que transformam lógicas 

individuais em lógicas coletivas, amplificando o sentido de pertença, a capacidade de legitimação 

dos processos e a efetividade das decisões; iv) a dificuldade de gerar consensos dado o conflito de 

objetivos, valores e interesses dos decisores; e v) o quadro de possibilidades técnicas e operativas 

que facilitam gerir múltiplas visões (contrastantes e até conflituantes) e contribuem para a forma 

como as preferências individuais são transformadas em decisões coletivas, nomeadamente lidando 

com uma certa arbitrariedade e subjetividade nos parâmetros e critérios de escolha. 

Nesta tese o contributo não se centra na mera identificação teórica destes desafios. Os contextos de 

decisão enquadrados na discussão empírica permitem acomodar uma perspetiva analítica sobre 

estes desafios e a sua significância em contextos reais. Releva-se particularmente a discussão sobre 

o efeito da interação (decisão em grupo) no posicionamento individual e a compreensão do perfil de 

preferências individuais e respetiva a internalização para o processo de decisão, numa lógica 

coletiva. Os dados permitem demonstrar como diferentes abordagens (metodológicas e técnicas) 

influenciam os resultados finais, não apenas no seu sentido absoluto (e.g. perfil de preferências, 

níveis de prioridade), mas também em termos relativos no que respeita ao impacto na perceção de 

legitimidade e no potencial de maior apropriação e corresponsabilização individual e coletiva. O 

ponto seguinte dedicar-se-á à apresentação detalhada dos principais resultados associados ao 

trabalho empírico. 

 

5.1.2  Contributo empírico 

Recorde-se a premissa que suporta esta tese: a escolha do método de apoio à decisão determina a 

forma como se dá resposta aos objetivos de cada contexto de decisão. Do ponto de vista teórico, o 

trabalho desenvolvido evidencia a complexidade de estudar esta problemática, reforçada pela 

confluência de diversas áreas científicas que permitem compreender os processos de tomada de 

decisão. Do ponto de vista empírico é de salientar que a análise é suportada em dados recolhidos 
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em contextos reais de tomada de decisão, o que atribui à reflexão produzida um sentido operativo 

mais interessante – por permitirem ser mais representativos e realistas dos desafios que se colocam 

neste domínio, toram-se mais úteis na construção de futuros referenciais de apoio à decisão.  

De forma resumida, este trabalho permite trazer aspetos determinantes da psicologia social para a 

discussão dos processos de tomada de decisão, com relevância para a formulação de políticas 

públicas. De igual modo, a partir da análise multicritério, demonstra em que medida a seleção dos 

métodos deve ser suportada por uma base de conhecimento sólida, estabelecendo a ligação entre 

as características dos métodos, o contexto específico no qual se pretende estruturar a tomada de 

decisão e os objetivos últimos preconizados. De seguida é apresentada uma síntese das principais 

conclusões, organizada pelos objetivos analíticos referidos na parte introdutória e trabalhados no 

capítulo 4. 

→  Enquadrar a dimensão sociocognitiva e comportamental enquanto lente analítica dos 

processos de tomada de decisão 

A reflexão sobre a dimensão sociocognitiva e comportamental da tomada de decisão foi 

particularmente desenvolvida a partir da análise dos elementos discursivos, que resultaram da 

interação de um grupo de participantes e os membros do Governo, num exercício de auscultação 

decorrido em 2017. Esta análise permitiu identificar e explicar alterações verificadas na forma como 

os participantes avaliaram o desempenho político e atribuíram prioridade às áreas temáticas de 

governação antes e depois deste momento interativo. Foram ainda contempladas outras análises 

que contribuem para aprofundar a compreensão sobre a componente sociocognitiva, que incidiram 

sobre a análise da relação entre características sociodemográficas, as prioridades atribuídas às áreas 

de governação e as perceções sobre o desempenho e confiança nas instituições políticas. 

Dos dados analisados sublinha-se uma certa dissonância entre as preocupações dos participantes, 

manifestadas num conjunto amplo de questões que fizeram parte do momento interativo e as áreas 

temáticas de governação colocadas como hipótese de resposta no questionário que permitiu a 

recolha de preferências, prioridades e perceções dos participantes. As respostas dadas pelos 

membros do Governo tiveram um teor generalista, sobretudo procurando clarificar medidas em 

execução ou previstas. De uma forma geral, os aspetos referidos mantiveram-se alinhados com as 

temáticas implicadas nas perguntas dos participantes, mas houve novos elementos que gravitaram 

em torno dessas explicações. Apesar da sensibilidade associada a algumas questões, que 

particularizavam problemas do quotidiano, a comunicação afastou-se de possíveis confrontações, 

oposições ou objeções.  

Na relação deste quadro analítico com o posicionamento dos participantes nos dois momentos de 

resposta ao inquérito, além da importância atribuída à área do emprego, que foi, de facto, uma área 
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determinante nas questões colocadas pelos participantes aos membros do Governo, não é possível 

identificar outras diferenças com significado estatístico nas respostas entre rondas. Contudo, ao nível 

inter-grupos houve posicionamentos diferenciados na importância atribuída às áreas do crescimento 

económico e educação. Após a sessão de auscultação, assinala-se a maior estruturação cognitiva da 

complexidade dos temas em causa. Ou seja, o processo de auscultação contribuiu para uma maior 

convergência das prioridades atribuídas às áreas temáticas, que se reflete não somente nas áreas 

selecionadas, mas na forma combinada com que estas surgiram associadas a diferentes valorizações 

individuais. Também são de relevar as mudanças no sentido de resposta após a sessão de interação 

com os membros do Governo, demonstrando maior confiança, maior valorização do trabalho dos 

políticos e da importância da participação política. Estes resultados assinalam a importância do 

processo, nomeadamente pelo envolvimento daqueles que serão influenciados pela decisão, para a 

efetividade dos resultados. Estes encontram-se, desta forma alinhados com a investigação sobre a 

justiça procedimental, que demonstra como a organização dos processos e a sua dimensão relacional 

podem contribuir para o aumento da perceção de representatividade e de relevância da opinião 

individual e, consequentemente, para a aceitação de normas sociais e de decisões (Valentim & 

Helkama, 2011). 

Por fim, as características sociodemográficas dos participantes também são explicativas de algumas 

diferenças identificadas. No que respeita às prioridades atribuídas às áreas temáticas de governação 

destacam-se as áreas educação e reformas que, neste exercício, mostraram ser influenciadas pelas 

variáveis sociodemográficas sexo e grupo etário. Também nas áreas floresta e ambiente e energia 

foram identificadas diferenças explicadas por variáveis sociodemográficas, nomeadamente grupo 

etário, região (litoral e interior) e escolaridade. Diferenças na perceção e sentimento de eficácia 

política interna e externa são associadas às qualificações dos participantes. Por fim, na componente 

referente à confiança nas instituições políticas, maiores níveis de confiança associadas às mulheres 

(que tipicamente aderem mais às normas sociais) e a participantes apenas com a escolaridade 

obrigatória. 

Esta reflexão reforça a complexidade inerente aos processos de tomada de decisão e o contributo 

que os aspetos sociais e cognitivos podem ter na explicação dos julgamentos e motivações 

individuais, sobretudo em contextos de decisão que se caracterizam pela persistência de interesses 

e opiniões divergentes de múltiplos intervenientes ao longo do processo. Nesse sentido, sublinha-se 

a importância de adotar mecanismos de apoio à decisão que elevem a capacidade de combinar e dar 

sentido ao conhecimento disperso por vários agentes, de os pôr a discutir e gerar consenso e, 

consequentemente, legitimar a ação e criar melhores condições para a sua efetividade.  
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→  Evidenciar como diferentes métodos de análise multicritério influenciam a sistematização e 

agregação de preferências individuais e a ordenação de alternativas  

Enquadra-se aqui um contributo do trabalho realizado, que consiste em dotar os decisores de melhor 

informação sobre aspetos importantes a considerar na seleção de métodos e técnicas em situações 

onde é necessário avaliar um conjunto de alternativas considerando múltiplos critérios. A este 

respeito, conforme referido anteriormente, sublinha-se o facto de os dados utilizados na análise não 

serem simulações e corresponderem a contextos de decisão real. De igual modo, destaca-se o facto 

de a análise incidir sobre aspetos que se afastam das abordagens tradicionalmente compreendidas 

nos trabalhos sobre comparação de métodos de análise multicritério que tipicamente discutem a 

robustez ou consistência interna dos métodos. Em vez disso, a análise desenvolve-se a partir da 

comparação de quatro métodos de análise multicritério, nomeadamente o AHP, o TOPSIS, o SAW e 

o WPM, no sentido de demonstrar a relevância de compreender os diferentes resultados obtidos, 

tendo em conta a sua relação com as características da matriz de impactos que define a ligação de 

cada alternativa aos critérios e a estrutura de pesos atribuídos aos critérios, que determina o sentido 

das preferências coletivas.  

Da análise aos dados de três contextos de decisão real, desenvolvidos no âmbito de planos 

estratégicos municipais, não é possível determinar que um método de análise multicritério é melhor 

que outro. No entanto, as propriedades matemáticas que suportam os pressupostos teóricos de cada 

método permitem valorizar diferentes aspetos do contexto de decisão, neste caso materializados na 

matriz de impacto e de preferências. Além da discussão sobre a consistência interna dos métodos, 

os motivos para selecionar um qualquer método de análise multicritério têm gravitado, por exemplo, 

em torno da sua simplicidade técnica, facilidade de implementação, quantidade e complexidade de 

recursos que exigem mobilizar. No entanto, esta análise demonstrou que quanto menos alternativas 

alinhadas com a estrutura de preferências menor é a similaridade na ordenação obtida nos 

diferentes métodos multicritério, exigindo um cuidado acrescido na aferição do método mais 

adequado e maior atenção ao significado implícito nas características da ordenação obtida por 

diferentes métodos. Por outro lado, também foi observado que, de um modo geral, as 3 ou 4 

alternativas mais importantes parecem estar estabilizadas nos quatro métodos aplicados – portanto, 

em cada contexto de decisão, deve ser analisada a posição relativa que estas alternativas assumem, 

mas principalmente como aderem os diferentes métodos às restantes alternativas. 

Quanto à análise das preferências, nos três casos analisados, não é possível estabelecer com clareza 

um padrão de resposta associado às características sociodemográficas. No entanto, sublinha-se o 

padrão de preferências diferenciado entre os três municípios, nos critérios património natural e 

espaços urbanos. As características territoriais, representadas pela variável sociodemográfica 

tipologia de freguesia de residência, surgiram também como elementos diferenciadores nas 
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prioridades atribuídas aos critérios economia e património natural em dois dos municípios 

analisados. 

Uma última referência reserva-se para a comparação dos resultados obtidos nas análises efetuadas 

nos pontos 4.2.6  e 4.3.5  sobre a influência das variáveis sociodemográficas na definição de padrões 

de resposta. Dadas as diferenças entre as áreas temáticas e critérios não é possível fazer uma 

comparação linear. Não obstante, sublinha-se o padrão de respostas na área economia/crescimento 

económico, onde as mulheres tendem a atribuir valorações mais baixas que os homens. Também os 

aspetos territoriais, associados à região (litoral/interior), localização (município A, B ou C) e tipologia 

das freguesias de residência, de uma forma relativamente sistemática, tendem a explicar diferenças 

nas importâncias atribuídas às áreas património natural, floresta, ambiente e energia. 

 

5.2  Limitações e trabalho futuro  

Não obstante os contributos assinalados nos pontos anteriores, os resultados teóricos e empíricos 

alcançados neste trabalho podem suscitar algumas reflexões laterais, que simultaneamente revelam 

limitações e constituem pistas de investigação futura.  

Ao trazer alguns dos determinantes da psicologia social para o debate sobre a tomada de decisão 

são vários os desafios reconhecidos. Contudo, as dimensões associadas a este referencial não são 

linearmente traduzidas num quadro analítico aplicável aos dados analisados. A análise do estudo 

realizado no decurso da “Sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional – 2017” 

reforça alguns dos aspetos referidos anteriormente, nomeadamente da relevância dos mecanismos 

de formação de identidade coletiva quando se compreende a sociedade como um sistema 

interinstitucional, onde as interações sociais e a comunicação são fatores elementares. No sentido 

lato, a reflexão produzida contribui para a análise do efeito das relações sociais, na compreensão de 

padrões sociocognitivos, inerentes à identidade individual e coletivas implicadas no efeito das 

dinâmicas de grupo. Porém, a discussão de resultados limita-se à identificação de perfis decorrentes 

das perceções e preferências individuais e às alterações que derivam de um processo interativo entre 

os diferentes intervenientes. Ao mesmo tempo, também esta análise sobre os efeitos da interação 

no posicionamento individual teria sido beneficiada caso existisse mais informação documentada 

sobre a forma e conteúdo do trabalho decorrido nos grupos focais que antecedeu o momento 

interativo que foi objeto de análise, no âmbito desta tese.  

Até certo ponto, as representações sociais encontram respaldo nesta análise, sobretudo por se 

demonstrar como o contexto social e as características sociodemográficas influem na perceção e 

para menor dissonância nas prioridades coletivas. Mas, reconhece-se que a análise proporcionada 
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neste trabalho está fortemente associada a uma dimensão descritiva. Trazer as representações 

sociais como parte do processo de decisão merece uma reflexão aprofundada, passível de ser 

transformada num quadro operacional que internaliza as decisões e comportamentos 

contextualizados pelas dinâmicas socioeconómicas indo além da mera identificação de elementos 

distintivos do posicionamento individual ou de grupos. Apesar de limitações que possam ser 

apontadas, é de destacar que ao trabalhar dados reais, que não foram propositadamente 

estruturados para dar resposta às questões de investigação desta tese, a análise fica limitada à 

informação disponível.  

No que concerne ao referencial de apoio à tomada de decisão, esta tese demonstra a complexidade 

do processo quando estão em causa diferentes comportamentos, conhecimentos, prioridades, 

objetivos, interesses e preocupações. Objetivamente, centra-se numa vertente técnica sobre como 

lidar com a existência de múltiplos interesses, perspetivas e uma certa arbitrariedade nos 

parâmetros e critérios que diferentes agentes utilizam na avaliação das alternativas. A abordagem 

analítica seguida contribui para uma perspetiva diferenciada, trazendo para a discussão aspetos 

normalmente não abrangidos nos estudos sobre a seleção de diferentes métodos de análise 

multicritério, colocando em evidencia a necessidade de evitar escolhas baseadas na simplicidade 

técnica e operativa inerente à aplicação dos métodos e técnicas disponíveis e a pertinência de 

considerar como essas características técnicas melhor se adequam face ao objetivo do problema de 

decisão. Por um lado, seria interessante avançar com uma revisão sistemática sobre a aplicação dos 

métodos de análise multicritério no contexto do planeamento territorial e setorial, aprofundando o 

exercício exploratório apresentado na secção 3.2.2  . Por outro lado, ainda que o trabalho 

desenvolvido constitua, de facto, um contributo a assinalar, não deixa de ficar implícita, sobretudo 

pela discussão dos resultados que é apresentada, a importância de considerar a lógica integrada dos 

sistemas de apoio à decisão, conforme é descrito no capítulo 2.  

Como proposta de trabalho futuro, o referencial apresentado nessa secção merece maior atenção, 

no sentido de articular as conclusões do trabalho desenvolvido nesta tese com outras orientações 

capazes de traduzir esse referencial num quadro operacional que oriente a ação no contexto do 

planeamento estratégico de base territorial, onde muitos dos desafios apresentados se encontram. 

Ademais, considerando o enquadramento destes contextos de decisão em ambiente altamente 

complexos e sujeitos a elevada incerteza, entende-se como oportuno, no futuro, explorar a dimensão 

prospetiva, de forma integrada com as condicionantes sociocognitivas e comportamentais.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Transcrição da gravação - “Sessão de auscultação com 

cidadãos do XXI Governo Constitucional – 2017” 

A transcrição que a seguir se apresenta, cuja gravação pode ser consultada em  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/multimedia?m=v&p-value=29&i=dois-anos-de-

governo, seguiu as orientações metodológicas descritas no subcapítulo 4.2.3   Notas metodológicas. 

Os conteúdos apresentados não correspondem à transcrição integral do discurso dos envolvidos, 

mas à reprodução dos aspetos relevantes tendo em conta os objetivos analíticos preconizados na 

questão de investigação onde esta análise de conteúdo se insere.  

 

1. Hoje é muito comum isto: “entramos num hospital com uma perna partida e saímos de lá com 
uma bactéria”. Eu gostaria de saber que medidas estão a ser tomadas nos hospitais ao nível da 
assepsia para proteger os doentes, tanto os internados, como os de ambulatório, e respetivos 

funcionários? E nomeadamente ao nível da legionella. 
 

[Ministro da Saúde] A questão divide-se em duas partes. Uma de matéria geral: sobre a problemática 

da infeção hospitalar em Portugal e no mundo: dimensão internacional europeia e mundial infeção 

e alta prevalência. Portugal tem hoje Programa prioritário com a DGS e protocolos com a fundação 

Calouste Gulbenkian, para diminuir a taxa de incidência de infeções, em particular nos hospitais. 

Trata-se de algo que tem a ver com um fenómeno tecnicamente reconhecido, resistência aos 

antibióticos, um problema de natureza internacional e um problema muito sério de saúde publica, 

que está a ser discutindo na união europeia, mas também natureza de morbilidade (mais 

envelhecidos, doentes institucionalizados, deficiente cobertura de cuidados de saúde e de 

atendimento assistencial). é uma matéria que estamos a investir muito, queremos chegar ao fim da 

legislatura com níveis melhores do que aqueles que tínhamos em 2015, com ação direta da DGS e 

com programas específicos institucionais de cada hospital 

Sobre o surto em S. Francisco Xavier: também um problema de saúde pública, que decorreu no 

perímetro de uma entidade de saúde pública. Trata-se de um problema de manutenção, vigilância, 

controlo. todos os equipamentos públicos e de SNS tem de ser mais controlados, é uma situação que 

não queremos que se repita e tudo faremos para que nas instalações de saúde não seja repetida.  

2. Sabendo nós de antemão que, nos próximos 10-20 anos, as profissões que existem, que estão 
pré-definidas, no mínimo irão transformar-se e até deixarão de existir e nascerão profissões 
novas (algumas nós nem conhecemos), a minha questão é: isto está pensado? Está previsto? 
Que medidas estão a ser pensadas para que o nosso sistema de ensino se prepare para dotar 
as crianças, para as preparar para estes desafios e para estas profissões que ainda não existem? 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/multimedia?m=v&p-value=29&i=dois-anos-de-governo
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/multimedia?m=v&p-value=29&i=dois-anos-de-governo
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[Ministro da Educação] Que educação queremos dar as novas gerações? Versatilidade não é uma 

questão única e simplesmente do ministério de educação. Estas questões são discutidas por todos 

os membros do governo.  Estratégia nacional de qualificações: precisávamos de identificar como país 

a formação inicial e continua, a modernização da Administração Pública. A trabalhar na fase de ação. 

O diagnóstico já foi feito com a OCDE. No ministério da educação esta reflexão também está a ser 

feito. Principalmente num contexto em que passamos 12 anos no ensino, quer seja quando se 

seguem as vias tradicionais do cientifico-humanístico, quer como quando seguem o ensino artístico 

ou o profissional, que ganha aqui muita relevância. Desenhamos um perfil de saída, em articulação 

com o mercado de trabalho, envolvendo parceiros sociais, entidades empregadoras, que identificam 

as competências de que necessitam. Diálogo estruturado e multilateral 

[Primeiro-ministro] Uma das áreas que hoje será prioritária no futuro, são as linguagens de 

programação – sociedade digital. Por isso hoje, quer no jardim de infância, já introduzimos lógicas 

de programação, obviamente ajustada a cada contexto e idade. 

 

3. A minha pergunta é relativa aos desencorajados. Há pessoas que não trabalham nem estudam, 
não recebem qualquer apoio estatal e não contam para nenhuma estatística de desemprego. 
Que medidas é que vão ser feitas para combater esse elevado número de desempregados que 
não são oficiais? 

 

[Primeiro-ministro] o que é fundamental é devolver confiança à sociedade para que as pessoas 

sintam que têm novas oportunidades de encontrar trabalho. Nestes dois anos, houve uma criação 

líquida de 242 mil postos de trabalho, há menos 202 mil desempregados. Tem aumentado mais o 

número de empregados do que tem diminuído o número de desempregado. Significa que há mais 

pessoas hoje na população ativa e o número de desencorajados tem diminuído. 

[Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] É uma questão crucial e exigente para 

todos, para as empresas, para as escolas e para o conjunto da sociedade. O país venceu uma batalha, 

a que demonstrou ser capaz de criar postos de trabalho. Houve, durante muitos anos uma destruição 

de emprego e aumento de desemprego mas particularmente nos últimos 2 anos, o caminho mudou. 

Inverteu-se. Cresceu o emprego e diminui o desemprego, porque se criaram mais empregos (e não 

porque as pessoas se foram embora). O emprego jovem tem crescido (mais do que noutros escalões 

etários); mas permanece um problema de desemprego juvenil, e outro problema que foi o referido 

que é uma percentagem de jovens que não estão na escola, nem na formação nem a trabalhar. A 

resposta: como manter ou trazer para a escola de novo as pessoas que se desencantaram da escola? 

É necessário reinvestir na aprendizagem e dar novas oportunidades. Novas formas, seja com curso 

profissional, ação de formação, dinâmicas diferentes das que conhecemos atualmente. Muitas vezes 
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alterando a área onde se começou a estudar. Muitas vezes não se perde, ganha-se, pois, o caminho 

pode não estar ajustado às ambições, competências e expectativas. Caminho da dupla certificação, 

ou seja, a aquisição de competências escolares e profissionais. Ainda hoje, na sociedade 

contemporânea, olha-se mais positivamente para a escola tradicional do que para a escola do tipo 

profissional. E isso não é necessariamente positivo, pois este também se adequa às necessidades de 

competências exigidas para as profissões de hoje e para as de futuro. Há uma oferta muito 

diversificada e é preciso trabalhar para os jovens possam regressar para um processo de qualificação.  

[Primeiro-ministro] Além da questão do trabalho há outra dimensão que se relaciona com o estudo: 

voltou a aumentar o número de estudantes no ensino superior. As famílias voltaram a ter 

possibilidade, mas acima de tudo voltaram a acreditar na formação. Grande parte dos empregos 

criados são empregos qualificados. A diversificação de competências permite um melhor 

posicionamento face aos desafios e as incertezas do futuro.  

4. O Estado é imprevisível. Hoje temos determinadas políticas de saúde, de educação, 
determinadas políticas públicas, e estamos habituados a que, quando muda o governo, tudo é 
revogado. O que é que está a ser feito para garantir alguma estabilidade nacional? 

 

[Primeiro-ministro] Os governos mudam em função das escolhas dos cidadãos. E essa mudança 

ocorre porque as pessoas querem mudança nas políticas. Há uma dimensão de mudança de políticas 

que resulta da dinâmica própria de democracia. Mas, há uma outra realidade, relacionada com 

questões estruturantes, relativamente as quais deve haver continuidade, como seja na educação ou 

na saúde. Não pode mudar em função das alterações governativas. Tratam-se de grandes 

investimentos, com custos e esforço para os contribuintes. Exigem consenso e compromissos 

coletivos.  

5. Os recibos verdes são uma alternativa ao desemprego e a alguma falta de oportunidade de 
trabalho estável. Em face da dificuldade de entrar atualmente no mercado de trabalho e do 
desemprego, isso leva a que algumas pessoas tenham como alternativa criar o seu próprio 
emprego através da prestação de serviços com recibos verdes. No entanto, eu fiz um caso 
prático que me coloca algumas dúvidas: se tivermos um rendimento de 11 mil € anuais, isto é 
tributado em cerca de 25% de retenção na fonte; acresce a isso 23% em sede de IVA e mais 124€ 
para a Segurança Social; de 11 mil € anuais passa para 4.232€; se dividirmos este valor por 12 
meses, dá 352€ por mês. Ou seja, é uma diminuição comparativamente a um trabalhador por 
conta de outrem de - 40%. Eu questionava se isso fará algum sentido. 

 

[Primeiro-ministro] Os recibos verdes não são uma alternativa aos postos de trabalho. A questão 

passa por perceber como é tributado o rendimento. Tem sido feito um esforço de uniformizar, de 

aproximar o sistema de tributação entre diferentes trabalhadores (conta própria e contra de outrem) 

[Ministro das Finanças] É uma dimensão relevante do mercado de trabalho, que do ponto de vista 

das relações laborais e da fiscalidade tem sido trabalhada de forma distinta. A proposta de 
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orçamento de estado prevê o alargamento de um conjunto de situações que até ao momento 

consideravam-no distintos dos trabalhadores por conta de outrem. Por exemplo, definir um nível de 

rendimento para o qual não há tributação; proteção adicional aos contribuintes da categoria B, por 

exemplo sobre penhoras do rendimento. 

[Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] Temos de distinguir quem é um 

profissional livre de quem é um falso recibo verde. esta é uma realidade que marca a vida de muitos 

jovens, que são verdadeiramente trabalhados iguais aos outros de uma empresa.  

6. Como é possível um pensionista, um reformado por invalidez, viver com 279€ sem mais nenhum 
tipo de apoio? 
 

[Primeiro-ministro] Temos historicamente níveis de pensões baixas, sobretudo nas pessoas que mais 

cedo começaram a trabalhar, porque durante muitos anos o nosso sistema de segurança social não 

foi obrigatório e, portanto, teve baixos níveis de contribuições. que respeita às pensões sociais de 

invalidez, foram criadas medidas complementares – prestação social única - para diferenciar as 

situações: i) independentemente da sua situação e especificidades; ii) fase do estado de vida; iii) nível 

de rendimento para complementar o rendimento em caso do rendimento ser insuficiente. Se não é 

uma situação dessas, existem outras medidas que permitem garantir níveis de subsistência 

adequados (eg. complemento para idosos) 

[Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] A questão está a ser trabalhada e muitas 

orientações foram já apresentadas. A lei recentemente aprovada, cria a prestação para a inclusão, 

dirigida para pessoas com deficiência. Foi também criado um mecanismo que não existia. um 

pensionista não é obrigado a viver apenas com esse rendimento. Existe o complemento solidário 

para idosos. O que se fez foi alargar o complemento solidário para pessoas com pensão social de 

invalidez.  

7. Foi preciso o país ser atingido pelos incêndios para haver um reforço dos meios de combate e 
de prevenção. A minha questão é se é preciso haver um problema sério de segurança pública 
para o investimento no reforço das forças de segurança? 
 

[Primeiro-ministro] Não reforçámos os meios na sequência da tragedia. Os meios que existiam foram 

aqueles que foram mobilizados. Em função da previsão meteorológica, houve uma extensão dos 

contratos para dispor dos mesmos meios por mais tempo, dado que os meios climatéricos não 

correspondiam ao normal para a época, como não continuam a corresponder. Relativamente as 

forças de segurança, tem vindo a haver um reforço. Foi criada pela 2ª vez uma lei de programação 

dos equipamentos e instalações de força de segurança. A primeira lei tinha existido há 8-9 anos atras 

e voltou a criar-se para melhorar esse enquadramento. Procuramos aperfeiçoar os mecanismos 

legais ao serviço do nosso sistema de segurança interna, nomeadamente os mecanismos de 
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coordenação para o nível da cooperação internacional, dotar os serviços de comunicações para ter 

acesso aos dados de tráfego das comunicações, para prevenir situações como as do terrorismo. 

8. O que é que o governo pensa fazer a pessoas que são novas para ir para a reforma, mas são 
velhas para ir trabalhar? 
 

[Primeiro-ministro] Uma das condições essenciais é investir nos mecanismos de formação ao longo 

da vida para ir preparando as pessoas para as novas oportunidades ou necessidades do mercado de 

trabalho. Hoje temos um desajustamento significativo entre oferta e procura de emprego. Isto 

acontece quer em áreas de atividade ou de regiões, que existe falta de pessoas para recrutar. Mas o 

inverso também acontece. Um dos programas criados baseia-se na requalificação de pessoas em 

idade adulta para novas competências nas áreas digitais. Hoje sabemos que há uma grande procura 

de pessoas para trabalhar com competências nesta área e isso não existe. Foram, por exemplo, 

recriados os centros qualifica para criar melhores condições para este fim.  

[Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] Há dois aspetos, um mais social e outro 

mais decisivo de retoma ao mercado de trabalho. Ao contrário do que os analistas preveem, o setor 

etário onde mais tem crescido o emprego é nas pessoas com mais de 45 anos. O ritmo de 

crescimento e ritmo de recuperação é nesse nível etário mais expressivo. O mercado de trabalho 

começa a reconhecer que há muita gente com experiência de trabalho, qualificações, e que pode 

trazer um valor acrescentado. Aos empresários cabe uma grande responsabilidade. Também há 

apoios às empresas, no sentido de apoiar situações de desemprego de longa duração. Na 

componente social, foi criado há dois anos uma nova prestação direcionada àqueles que terminaram 

o subsídio social de desemprego, numa situação económica mais vulnerável, que podem solicitar 

uma extensão.  

9. Estou a estudar aqui, na cidade de Aveiro, mas tenho como objetivo final voltar à minha cidade. 
No interior, não temos o investimento que seria esperado e os jovens como eu sabem que, 
mesmo voltando, não temos oportunidades, não temos emprego. O que os jovens gostariam 
de saber é: que apoio é que nos poderá ser dado para voltarmos para a nossa cidade? 
 

[Primeiro-ministro] O desenvolvimento do Interior passar por criar postos de trabalho para fixar 

população. Isso exige um conjunto de medidas diversificadas desde a essência de serviços públicos, 

vias rápidas, ensino, infraestruturas. Temos procurado desenvolver medidas nesse sentido. Exemplo: 

Portalegre (…). Neste momento tempos um PNCT que prevê um conjunto de medidas para trabalhar 

com as autarquias no sentido de em conjunto contribuir para desenvolvimento do Interior. Programa 

específico para os 37 municípios mais atingidos pelos incêndios, além das medidas de recuperação 

das empresas destruídas. Uma linha que tem mais de cem milhões de euros para atração de novas 

empresas para o Interior. Estamos a trabalhar com a AICEP para atrair para o Interior um conjunto 

de atividades, para gerar mais emprego. A realidade dos concelhos é muito diferente, onde uns têm 
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sido bem-sucedidos e outros onde tem sido mais difícil. Temos de olhar de forma diferente para o 

mapa do País, que é deixar de chamar a região de fronteira de Interior, que só o é em comparação 

com o litoral. Isso resulta de uma história com seculos virados para Espanha para assegurar a nossa 

independência e a projetar-nos no Atlântico. (…). Há medidas fiscais. Há um esforço por parte das 

autarquias. Houve um investimento grande em muitas zonas do Interior para desenvolver ensino 

superior.  

10. Todos sabemos que o acesso aos serviços de saúde privados não é acessível a todos. Como é 
que nós podemos apostar na prevenção da nossa saúde, se sabemos que quando vamos aos 
nossos médicos de família eles estão condicionados a passar exames de que precisamos (que é 
cedo, que fez há dois anos, que não é preciso…)? Como é que vamos resolver esta questão? 
 

[Primeiro-ministro] A prioridade é ter medico de família para todos e aumentar as unidades de saúde 

familiar e a cobertura nacional de médicos de família, para que o acompanhamento seja feito com a 

maior regularidade possível. A decisão sobre os atos complementares de diagnóstico é da 

responsabilidade dos médicos. 

[Ministro da Saúde] Nós consideramos com prioritária a reforma dos cuidados primários e a 

atribuição a todos os portugueses de um médico de família. É por isso que chegamos ao final de 2017 

com um número de grande valor simbólico – pela primeira vez menos meio milhão de portugueses 

com médico de família. Lançamento de mais 25 unidades de saúde familiar do tipo B (oferta de 

serviços mais diferenciados), em linha com o compromisso. A aposta central nos programas de 

rastreio. Instalação em Viseu de um centro de radioterapia com o primeiro acelerador linear da 

Região Centro. Não há nenhuma restrição à prescrição de exames, a não ser o juízo clinico dos 

médicos e o exercício das suas competências no quadro de total autonomia.  

11. A minha questão tem que ver com as alterações climáticas que temos vindo a sofrer, de uma 
forma bastante gradual. Que estratégias é que estão a ser traçadas para o futuro – tanto a curto, 
como a médio e longo prazo – da parte do governo? 
 

[Primeiro-ministro] Portugal assumiu todos os compromissos internacionais, quer ao nível da UE e 

do Acordo de Paris, com metas mais ambiciosas que outros países. Há duas variáveis centrais: a 

mobilidade, reaprender a circular de forma diferente e a melhoria da eficiência energética dos 

edifícios. Há uma terceira que tem a ver com a questão colocada sobre o interior. Que tem a ver com 

ter outro tipo de floresta, mais resiste ao fogo, mais sustentável e mais duradoura. A floresta está a 

ser das primeiras vítimas das alterações climáticas e este pode ser um bom contributo que Portugal 

pode dar para melhorar o desempenho e controlo das alterações climáticas. Outro contributo que 

podemos dar tem a ver com as oportunidades de contribuir para um melhor mix energético à escala 

europeia.   
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[Ministro do Ambiente e da Transição Energética] Cumprimento de indicadores e compromissos em 

matéria de alterações climáticas, condições diferenciadoras para energias renováveis. Quanto às 

estratégias a ser seguidas, está neste momento em elaboração o roteiro de neutralidade carbónica 

– não significa ser zero, ser neutro significa ser capaz de compensar as emissões que fazemos. Temos 

que adaptar o nosso territorio às consequências das alterações climáticas. Quer dizer saber viver 

com. Os planos de adaptação que o Governo tem, que o conjunto do País acompanha e para o qual 

as autarquias estão muito empenhadas, tem a ver com ter cidades mais densas, mais sustentáveis, 

mais partilhadas, e territórios que o seu uso é feito de acordo com a capacidade que esse mesmo 

território tem para ser utilizado, de forma parcimoniosa seja no caso da água, do solo, por exemplo.  

12. Tendo em conta os incêndios que têm ocorrido, o ordenamento do território que praticamente 
não existe em Portugal e as nossas espécies autóctones – tanto flora, como fauna – que estão a 
desaparecer, o que é que o governo está a fazer para resolver isto? 
 

[Ministro da Agricultura] O governo inscreveu no seu programa a reforma da floresta, que é algo 

que não se faz de um dia para o outro, mas é necessário que se criem as condições para que sejam 

iniciadas e continuadas pelos governos consequentes. O debate ocupou muito espaço na nossa 

sociedade e obrigou a dois conselhos de ministro extraordinários. Os diplomas foram debatidos e 

aprovados na AR. Alguns já estão em execução. Pretendem: criar as condições para que a nossa 

floresta seja moldada, para ser um motor de desenvolvimento económico, sustentabilidade 

ambiental e prevenção para os incêndios. Os planos regionais de ordenamento florestal, integrados 

no PDM, para que se faça hoje o que se faz nos espaços urbanos, que seja devidamente planeado, 

com objetivos económicos e ambientais. 

13. Sou professor há cerca de 20 anos. Nos meus primeiros 15 anos de serviço, tive um sonho: o de 
entrar para o quadro antes de me aposentar. Há 4 anos, consegui realizar esse sonho e passei a 
ter outro sonho: o de sair do 1º escalão antes de me aposentar e ver o meu vencimento 
aumentado, já que basicamente foi o mesmo nos últimos 20 anos. Será que em 2018 vou ver o 
meu sonho realizado e ver o meu vencimento aumentado pela primeira vez? 
 

[Primeiro-ministro] Essa foi das questões mais discutidas nos últimos tempos. Definimos uma 

estratégia para a legislatura para a reposição de direitos na Administração Pública. Repor os 

vencimentos cortados, repor os horários, repor os dias de trabalho. Programámos iniciar em 2018 o 

processo de descongelamento das carreiras. Se progride, ou não, já em 2018, depende da situação 

acumulada. No conjunto de professores, há 46 mil professor que irão já progredir. 

[Ministro das Finanças] É de referir o reposicionamento dos escalões face a todos os professores 

que foram vinculados nos últimos anos ao primeiro escalão da carreira. É um complemento a esta 

medida anteriormente referida  

14. Os jovens hoje em dia são confrontados com grandes dificuldades. Foi aqui dito que a 
oportunidade de emprego está a aumentar, mas a verdade é que é um emprego precário, com 
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salários baixos, existe muita instabilidade laboral, com contratos permanentemente renovados, 
dificilmente se fica efetivo. Além disso, há falta de habitação a preços acessíveis, visto que o 
ordenado mínimo é cerca de 500€ e, para arrendar uma casa, é sempre de 500€ para cima, pelo 
menos em Lisboa. Como é que o governo pode evitar a saída dos jovens para o estrangeiro e 
como pode travar as consequências que daí derivam – não só as consequências demográficas, 
mas também as contributivas? 
 

[Primeiro-ministro] A primeira condição é aumentar o número de jovens que conclui a sua formação. 

A empregabilidade aumenta com o aumento da formação. Segundo, temos de ter uma economia 

que gera emprego, mais estável e de maior qualidade. Isto passa pelo tipo de emprego e empresas 

que se instalam. Mas, implica também as medidas de combate à precaridade que vão ser discutidas, 

uma visa diferenciar aquilo que são os encargos da entidade patronal quando contrata a prazo e sem 

prazo. Os empregos a criar tem sido empregos sem prazo. Depois, temos uma medida inovadora, 

designada contrato geração, que visa compatibilizar duas realidades que temos de responder: 

Qualificação vs Experiência. Manter jovens que tem mais capacidade, mais energia, mais qualificação 

e ao mesmo tempo prologar pessoas que, apesar da sua idade, e em alguns casos com menores 

níveis de qualificação, têm mais experiência. Esta medida permite aumentar as situações de reforma 

a tempo parcial (não reforma antecipada) em contrapartida da criação de um posto de trabalho a 

tempo inteiro dos jovens. Isto permite diminuir a carga de trabalho de quem já trabalhou muito e 

aumentar as oportunidade e criação de novos postos de trabalho para as novas gerações e ter uma 

coisa importante para as empresas que é assegurar uma boa transição geracional. Hoje o 

desemprego jovem continua a ser o que tem maior peso (baixou de 32 para 24%). E demonstra que 

estamos a desperdiçar a possibilidade de utilizar estes recursos. 

[Ministro do Ambiente e da Transição Energética] Está em discussão pública a aposta do governo 

na estratégia para a habitação. Até à data a estratégia dos sucessivos governos em matéria de 

habitação baseava-se exclusivamente na habitação social. Isto é oferecer casas a famílias que tinham 

carência de rendimento e existe no país um parque público de cerca de 120 mil habitações. Esta nova 

política de habitação, reforçando a componente social que é muito importante habitação social, tem 

um outro foco que é a do o arrendamento acessível. Há um conjunto cada vez maior de jovens ou 

famílias que mesmo não sendo famílias carenciadas não conseguem ter acesso a uma habitação 

adequada (características e localização). Este programa de arrendamento acessível tem duas 

componentes: uma em que o estado é promotor dessas habitações (preferencialmente através da 

reabilitação do edificado no centro das cidades através do fundo de reabilitação nacional do 

edificado). Uma segunda componente refere-se aos 98% dos fogos são de privados; pretende-se 

então seduzir os proprietários para o arrendamento acessível, aumentando significativamente a 

oferta (particularmente nas cidades). 

[Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] Apesar da positiva evolução do valor de 

rendimento mínimo que importa reconhecer, existem problemas reais, sobretudo em situações 
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onde o custo de vida é mais elevado. temos na área da segurança social capacidade de intervir com 

fogos que são da sua propriedade, ocupados pelos serviços da segurança social, recorrendo a 

mecanismos e fundos próprios para os colocar à disposição no mercado, nomeadamente com base 

nas características do arrendamento acessível (que são condicionados pelo nível de rendimento do 

agregado familiar). Vai-se criar com privados, estado e segurança social, oportunidades de mercado 

com condições mais acessíveis que aquelas que existem hoje. 

15. Tendo em conta os recentes incêndios, o governo está preparado para atuar eficazmente em 
caso de uma nova catástrofe? 
 

[Primeiro-ministro] A AR criou uma comissão técnica, composta por professores e cientista e 

técnicos e políticos, que tem três princípios fundamentais: aproximar a prevenção e o combate, 

designadamente mobilizar e aumentar o número de brigada de sapadores florestais que durante 

todo o inverno ajudam na limpeza e conhecem o terreno. Reforçar o grupo de intervenção da GNR, 

que já tem 10 anos de experiência. Utilizar a força especial de bombeiro. Uma segunda dimensão 

que tem a ver com a especialização, profissionalização e capacitação do sistema no seu conjunto. 

Algo que ficou visível no verão foi que muitas áreas de conhecimento não eram incorporadas no 

combate prevenção (eg. Dados meteorológicas, mobilização de técnicos de gestão florestal no 

comando e gestão do fogo), reforçar os mecanismos de profissionalização, através do aumento da 

formação, através da reforma e existência de núcleos profissionais nos diversos corpos de 

bombeiros. Terceiro, segmentar situações em que há grandes calamidades, os agentes que estão 

vocacionados e se concentram nas populações e pessoas e outros no combate às chamas na floresta.  

[Ministro da Administração Interna] Além dos aspetos referidos, quero evidenciar a dimensão da 

proteção civil, a sua componente preventiva que é responsabilidade de todos, do governo, das 

autarquias, das instituições publicas e dos produtores florestais e toda a população. Vamos promover 

o programa Aldeia segura, lançar campanha de sensibilização e formação, promover a 

responsabilidade coletiva. Preparar e capacitar para o próximo verão, com o envolvimento de todos.  

[Primeiro-ministro] há um conjunto de medidas que só a medio e longo prazo produz efeitos, como 

é o caso da reforma e cadastro da floresta.  

16. Uma das pessoas do grupo é portadora de uma doença crónica e precisa de cuidados específicos 
de 3 em 3 meses. A lista de espera para fazer exames no SNS é superior a um ano, foram 
cortadas grande parte das isenções nas taxas moderadoras às pessoas com doenças crónicas. 
Qual é a atitude que um cidadão nesta situação deve tomar? 
 

[Ministro da Saúde] Ao contrário, desde que o atual governo tomou posse, as taxas moderadoras 

aumentaram significativamente (e.g. dadores de sangue, bombeiros, doentes crónicos). Hoje temos 

mais portugueses isentos de pagamentos de taxas, que constituíam uma verdadeira barreira 

económica ao acesso a cuidados de saúde. Existe hoje mais legislação, mais severa e determinada, 
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que na ausência de resposta em tempo útil do SNS, fica o utente capacitado de ir ao serviço 

convencionado. Assim todos os que precisam do SNS têm acesso e resposta, sem sacrifício dos 

direitos dos cidadãos. 

17. Temos ouvido aqui que vão ser atribuídas algumas competências às autarquias. Também 
sabemos que as autarquias talvez não tenham os recursos necessários para enfrentar essas 
novas competências. Quais são as competências que vão ser, afinal, atribuídas às autarquias? 
 

[Primeiro-ministro] Negociação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre os 

diplomas para a descentralização de competências (com recursos e meios necessários para que 

sejam viabilizadas essas competências). A regra fundamental é que tudo o que sejam serviços de 

proximidade, possam ser as autarquias a assumir essa responsabilidade. Alargar responsabilidades, 

por exemplos na educação, em termos das suas instalações. Na saúde, não relativamente ao pessoal 

médico, mas no apoio ao equipamento e gestão das instalações. No transporte em diversos 

domínios. E várias competências, como seja no apoio social. 

18. É sabido que o governo investe muito mais no tratamento do que na prevenção das doenças. 
Determinadas áreas das medicinas alternativas podiam ajudar as pessoas. O que é que o 
governo pensa fazer nessa área? 
 

[Primeiro-ministro] A política de saúde começa nos hábitos de vida de cada um de nós. as doenças 

com maior prevalência estão relacionadas com hábitos de vida e alimentares é necessário um esforço 

de adaptação e melhoria de comportamentos.  

[Ministro da Saúde] Portugal está a convergir com a média dos indicadores da OCDE e em alguns 

casos a superar essas metas. Grande parte da qualidade de vida está desentende da nossa atitude, 

sendo por isso justificável a aposta na prevenção, no alargamento de programas de rastreio, na 

determinação com programas de alimentação saudável. É preciso investir em centros de saúde, 

lançar uma nova vaga de hospitais, remodelar o que existe. 
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Anexo 2. Áreas e sub-áreas prioritárias em termos de governação - 

“Sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional 

– 2017” 

A lista de áreas e subáreas temáticas que se apresenta tem por base o questionário que suportou a 

“Sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional – 2017” (Jalali et al., 2017) e 

que está acessível em http://govcopp.web.ua.pt/inq_govcopp.  

Que áreas devem ser prioritárias em termos da governação em Portugal nos próximos cinco anos? 

1. Segurança e proteção civil 

• Reforçar o combate ao crime organizado 

• Reforçar o policiamento de proximidade 

• Aumentar a segurança rodoviária 

• Reforçar os meios da proteção civil existentes 

• Implementar medidas de adaptação às alterações climáticas  
 

2. Transparência e corrupção 

• Combater a corrupção em cargos públicos 

• Combater o financiamento ilícito de partidos políticos 

• Aumentar o acesso à informação sobre as decisões da Administração Pública 

• Combater os crimes de colarinho branco 

• Combater a evasão fiscal 
 

3. Crescimento económico 

• Promover novas atividades económicas e o empreendedorismo 

• Promover a internacionalização das empresas nacionais 

• Captar o investimento externo 

• Promover a digitalização da atividade económica 

• Valorizar economicamente os recursos endógenos (mar, paisagem, património) 
 

4. Emprego 

• Diminuir a disparidade salarial 

• Promover a criação de mais empregos 

• Combater a precariedade 

• Reforçar a flexibilidade no mercado laboral 

• Promover a igualdade de género no mercado laboral 
 

5. Contas públicas 

• Reduzir a dívida pública 

• Renegociar a dívida pública 

• Reduzir a carga fiscal 

• Aumentar o investimento público 

• Diminuir o volume de despesa pública 

http://govcopp.web.ua.pt/inq_govcopp
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6. Apoio social 

• Aumentar a assistência e promover a qualidade de vida dos idosos 

• Combater a pobreza e a exclusão social 

• Reforçar a proteção no desemprego 

• Restringir o acesso a apoios como o Rendimento Social de Inserção 

• Aumentar os apoios sociais na parentalidade 
 

7. Defesa e política externa 

• Reforçar o papel de Portugal na Europa  

• Reforçar o envolvimento na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

• Combater o terrorismo 

• Reforçar a cooperação militar internacional 

• Reduzir o papel das Forças Armadas na sociedade 
 

8. Habitação 

• Apoiar as famílias na aquisição de habitação 

• Aumentar a oferta no mercado de arrendamento 

• Reforçar os mecanismos de controlo do alojamento local  

• Diminuir os alojamentos devolutos, promovendo a sua reabilitação 

• Reforçar os programas de habitação social 
 

9. Demografia 

• Fomentar a natalidade 

• Fomentara imigração  

• Aumentar os apoios às famílias 

• Promover o povoamento das zonas do interior  

• Apoiar o regresso de emigrantes 
 

10. Saúde 

• Reforçar a rede pública de prestação de cuidados de saúde 

• Reforçar a cooperação entre os setores privado e público na saúde 

• Reforçar os meios de proximidade (p.ex., centros de saúde) 

• Tornar o Sistema Nacional de Saúde economicamente mais eficiente  

• Desenvolver os cuidados paliativos 
 

11. Educação 

• Assegurar uma rede pública escolar de proximidade 

• Introduzir mecanismos de escolha na educação (p.ex., cheque-escola) 

• Alargar a oferta de ensino profissional 

• Reforçar os mecanismos de avaliação dos professores 

• Reforçar a estabilidade laboral dos professores 
 

12. Reformas  

• Aumentar o valor das reformas atuais 
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• Aumentar a idade da reforma 

• Plafonamento do sistema de reformas (regime com participação pública e privada) 

• Criar o regime de reforma a tempo parcial 

• Possibilitar a gestão do Fundo de Pensões da Segurança Social com maior nível de 
rentabilidade e risco 

 

13. Ambiente e energia 

• Investir em energias renováveis 

• Apostar nas medidas de eficiência energética de edifícios 

• Redução dos impostos sobre os combustíveis fósseis e a eletricidade 

• Aumentar as medidas de controlo da poluição industrial  

• Criar incentivos para a substituição de veículos movidos a combustão por veículos 
mais ecológicos 

 

14. Floresta 

• Fiscalizar a limpeza e a manutenção das áreas florestais 

• Apoiar os proprietários na gestão e valorização das áreas florestais 

• Promover comportamentos responsáveis para diminuir o número de ignições 

• Promover o ordenamento florestal e a plantação de espécies sustentáveis 

• Reforçar a rede de vigias florestais 
 

15. Cultura 

• Recuperar o património histórico-cultural 

• Promover a oferta cultural de origem nacional  

• Reduzir os custos de acesso aos eventos culturais  

• Promover a diversidade na programação cultural 

• Reforçar o apoio financeiro aos agentes culturais 
 

16. Agricultura e pescas 

• Combater o abandono de terras 

• Apoiar a produção agropecuária e piscatória 

• Promover a produção local e os produtos autóctones 

• Promover práticas sustentáveis nas pescas e agricultura 

• Apoiar a internacionalização dos produtos agrícolas e piscícolas 
 

17. Administração Pública 

• Aumentar a eficiência nos serviços públicos 

• Reforçar os princípios de gestão privada na Administração Pública 

• Alargar a presença da Administração Pública no território  

• Melhorar as condições de trabalho dos funcionários públicos 

• Reduzir a despesa com a prestação de serviços públicos 
 

18. Justiça 

• Melhorar a eficiência e a rapidez da justiça 

• Alargar a rede de serviços de administração de justiça (p.ex., tribunais, centros de 
arbitragem) 
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• Agravar as penas para os crimes  

• Aumentar o investimento no sistema prisional e de reabilitação 

• Garantir o acesso equitativo aos serviços judiciais 
 

19. Ciência e Ensino Superior 

• Promover o investimento em investigação e desenvolvimento no setor privado 

• Aumentar o número de trabalhadores científicos 

• Aumentar o investimento em investigação científica nas instituições de ensino 
superior 

• Aumentar a articulação entre as instituições de ensino superior e as empresas 

• Aumentar o investimento em ensino nas instituições de ensino superior 
 

20. Transportes e infraestruturas 

• Reforçar a infraestrutura ferroviária e o serviço de comboios 

• Investir na expansão dos portos e na sua ligação com as redes logísticas 

• Reforçar os transportes públicos  

• Reduzir as portagens na rede rodoviária 

• Reforçar a infraestrutura dos modos suaves de transporte (p. ex., bicicleta) 
 

  



 
 

175 

Anexo 3. Lista de trabalhos da base de dados SCOPUS 

Foi consultada a base de dados SCOPUS tendo sido extraídos 60 trabalhos para análise. Estes 

trabalhos resultaram da aplicação das palavras-chave “multicriteria” “strategic” e “planning” como 

critérios de pesquisa. Os resultados foram ainda filtrados de acordo com a área científica: Ciências 

sociais e Ciências da Decisão, e com o período de publicação entre 2013 e 2022. A lista de trabalhos 

pode ser consultada na tabela que a seguir se apresenta. 

Tabela 31: Lista de trabalhos extraídos da base de dados SCOPUS  

Ano Título Doi Classificação 

2022 When monetarisation and ranking are 
not appropriate. A novel stakeholder-
based appraisal method 

10.1016/j.tra.2021.12.004 Participação 

2022 Framework construction for 
augmentation of resilience in critical 
infrastructure: Developing countries a 
case in point 

10.1016/j.techsoc.2021.101809 Desenvolvimento 
sustentável 

2022 Strategic planning of rural areas: 
Integrating participatory backcasting and 
multiple criteria decision analysis tools 

10.1016/j.seps.2022.101248 Planeamento 
estratégico 

2022 Mapping Green Infrastructure Based on 
Multifunctional Ecosystem Services: A 
Sustainable Planning Framework for 
Utah’s Wasatch Front 

10.3390/su14020825 Modelos Multicritério 

2022 Group Decision Process for Evaluating a 
Mango Variety to Be Planted in New 
Agricultural Farms 

10.1007/978-3-030-84997-9_11 Participação 

2021 A hybrid fuzzy multi-criteria decision 
making model for selecting a sustainable 
supplier of forklift filters: a case study 
from the mining industry 

10.1007/s10479-020-03737-y Desenvolvimento 
sustentável 

2021 On the performance and strategy of 
innovation systems: A multicriteria group 
decision analysis approach 

10.1016/j.techsoc.2021.101632 Participação 

2021 A hybrid Delphi-AHP multi-criteria 
analysis of Moving Block and Virtual 
Coupling railway signalling 

10.1016/j.trc.2021.103250 AHP 

2021 Managing sustainable urban public 
transport systems: An AHP multicriteria 
decision model 

10.3390/su13094614 AHP 

2021 Exploring ways to determine an 
alternative strategic road network in a 
metropolitan city: A multi-criteria 
analysis approach 

10.1016/j.iatssr.2020.06.002 Planeamento 
estratégico 

2021 Assessing and optimizing decision-
making policies of India with public 
employment growth as a key indicator 
toward sustainable development goals 
using multicriteria mathematical 
modeling 

10.1002/pa.2635 Desenvolvimento 
sustentável 

2021 A multicriteria decision aid process for 
urban regeneration process of 
abandoned industrial areas 

10.1007/978-3-030-48279-4_99 Planeamento 
territorial 

2021 Evaluating and managing interactive 
barriers for sustainable e-waste 
management in China 

10.1080/01605682.2020.1759381 Desenvolvimento 
sustentável 
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2020 Renewable energy problems: Exploring 
the methods to support the decision-
making process 

10.3390/su122310195 Modelos Multicritério 

2020 Planning and prioritizing forest landscape 
restoration within megacities using the 
ordered weighted averaging operator 

10.1016/j.ecolind.2020.106499 Modelos Multicritério 

2020 A multi criteria decision urban 
development framework for land 
expropriation in South Africa: A strategic 
approach 

10.5194/isprs-archives-XLIII-B4-
2020-399-2020 

Planeamento 
estratégico 

2020 Identification of marginal landscapes as 
support for sustainable development: 
GIS-Based Analysis and Landscape 
Metrics Assessment in Southern Italy 
Areas 

10.3390/su12135400 Desenvolvimento 
sustentável 

2020 Integration of GIS-based multicriteria 
decision analysis and analytic hierarchy 
process to assess flood hazard on the Al-
Shamal train Pathway in Al-Qurayyat 
Region  Kingdom of Saudi Arabia 

10.3390/W12061702 AHP 

2020 Multi-criteria analysis of transport 
infrastructure projects 

10.1016/j.trd.2020.102351 Modelos Multicritério 

2020 Strategic planning based on sustainability 
for urban transportation: An application 
to decision-making 

10.3390/SU12093589 Planeamento 
estratégico 

2020 A hybrid multi-criteria decision-making 
method for cloud adoption: Evidence 
from the healthcare sector 

10.1016/j.techsoc.2020.101258 AHP TOPSIS 

2019 An integer programming method for the 
design of multi-criteria multi-action 
conservation plans 

10.1016/j.omega.2019.102147 Modelos Multicritério 

2020 Modeling the drivers of urban land use 
changes in Lusaka Zambia using multi-
criteria evaluation: An analytic network 
process approach 

10.1016/j.landusepol.2019.104441 Planeamento 
territorial 

2019 An integrated strategic-performative 
planning methodology towards 
enhancing the sustainable decisional 
regeneration of fragile territories 

10.1016/j.scs.2019.101920 Planeamento 
estratégico 

2019 The evaluation of sustainable tourism 
policymaking: a comparison between 
multicriteria and multi-objective 
optimisation techniques 

10.1080/09669582.2020.1843044 Modelos Multicritério 

2019 Multicriteria analysis in the identification 
of classifiction of water importance in the 
quadrilátero Ferrífero – MG [Análise 
multicritérios na identificação de 
classificação de importância hídrica no 
quadrilátero Ferrífero – MG] 

10.11137/2020_3_23_34 Planeamento 
territorial 

2019 SOMERSET-P: a GIS-based/MCDA 
platform for strategic planning scenarios’ 
ranking and decision-making in 
conflictual socioecosystem 

10.1007/s40070-019-00106-4 Planeamento 
estratégico 

2019 Energy planning tools for low carbon 
transitions: an example of a multicriteria 
spatial planning tool for district heating 

10.1080/09640568.2018.1536605 Planeamento 
territorial 

2019 Integrating value-chain approach with 
participatory multi-criteria analysis for 
sustainable planning of a niche crop in 
Indian Himalayas 

10.1007/s11629-019-5437-4 Participação 
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2019 A multicriteria planning framework to 
locate and select sustainable urban 
drainage systems (SUDS) in consolidated 
urban areas 

10.3390/su11082312 Modelos Multicritério 

2018 Spatial Multi-Criteria Analysis in 
Environmental Assessment: A Review 
and Reflection on Benefits and 
Limitations 

10.1142/S146433321840001X Planeamento 
territorial 

2018 A multicriteria optimization model for 
sustainable forest management under 
climate change uncertainty: An 
application in Portugal 

10.1016/j.ejor.2017.04.052 Modelos Multicritério 

2018 A new railway tunnel under Brussels? 
Assessing political feasibility and 
desirability with competence-based multi 
criteria analysis 

10.1016/j.tranpol.2018.03.002 Planeamento 
estratégico 

2018 A mixed methods approach for the 
integration of urban design and 
economic evaluation: Industrial heritage 
and urban regeneration in China 

10.1177/0265813516669139 Modelos Multicritério 

2018 Spatial multicriteria analysis for 
sustainability assessment: A new model 
for decision making 

10.1016/j.landusepol.2017.11.036 Planeamento 
territorial 

2018 Adaptation strategy for the Municipality 
of La Paz Mexico: Multicriteria and cost-
benefit analysis 

10.2495/SDP-V13-N2-237-245 Planeamento 
estratégico 

2017 Developing a system of territorial 
governance indicators for tourism 
destinations 

10.1080/09669582.2016.1260136 Planeamento 
territorial 

2017 Urban planning in Recife Brazil: Evidence 
from a conflict analysis on the New 
Recife Project 

10.1061/%28ASCE%29UP.1943-
5444.0000391 

Planeamento 
territorial 

2017 Developing an objectives hierarchy for 
multicriteria decisions on land use 
options, with a case study of biodiversity 
conservation and forestry production 
from Papua, Indonesia 

10.1177/0265813516641684 Desenvolvimento 
sustentável 

2017 A multicriteria model to evaluate 
strategic plans for the nautical and naval 
industry in Cartagena de Indias Colombia 

10.3390/su9040653 Planeamento 
estratégico 

2017 Evaluation of environmentally conscious 
manufacturing programs using a three-
hybrid multi-criteria decision analysis 
method 

10.1016/j.ecolind.2016.09.049 Modelos Multicritério 

2017 A combined social network analysis - 
analytic network process approach to 
evaluate sustainable tourist strategies 

partnerID=40 Desenvolvimento 
sustentável 

2017 An innovative Strategic Spatial Planning 
Model: The Municipal Unity of Thermi 
(Thessaloniki-Greece) case study 

10.1080/23311886.2017.1395784 Planeamento 
territorial 

2017 Multi-criteria analyses of urban planning 
for city expansion: A case study of 
Zamora Spain 

10.3390/su9101850 Planeamento 
territorial 

2017 Multi-criteria approach for strategic 
planning of reverse supply chain 

10.5267/j.dsl.2016.11.003 Planeamento 
estratégico 

2016 Local Action Groups and Rural 
Sustainable Development. A spatial 
multiple criteria approach for efficient 
territorial planning 

10.1016/j.landusepol.2016.08.002 Planeamento 
territorial 

2016 Selection of suitable alternatives to 
reduce the environmental impact of road 

10.1016/j.eiar.2016.06.003 Desenvolvimento 
sustentável 
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traffic noise using a fuzzy multi-criteria 
decision model 

2016 Potentials of collaborative decision 
support methodologies to enhance 
reconciliation of competing forest uses-
An action research on Regional Forest 
Programme in Finland 

10.1016/j.landusepol.2016.03.021 Participação 

2015 Applying multicriteria decision analysis to 
design safe road projects 

10.18757/ejtir.2015.15.4.3100 Planeamento 
estratégico 

2015 Strategies for improving land delivery for 
residential development: a case of the 
north-west metropolitan Melbourne 

10.1080/13658816.2015.1038541 Planeamento 
territorial 

2015 Biases in multicriteria decision analysis: 
The case of environmental planning in 
Southern Nevada 

10.1177/0263774X16629675 Modelos Multicritério 

2014 The multicriteria selection of products in 
technological diversification strategies: 
An application to the Spanish automotive 
industry based on AHP 

10.1080/09537287.2013.798089 AHP 

2014 Multicriteria development of synthetic 
indicators of the environmental profile of 
the Spanish regions 

10.1016/j.ecolind.2013.11.013 Desenvolvimento 
sustentável 

2014 A social multicriteria evaluation of 
strategic development options in Val di 
Non Trentino region 

10.3280/SCRE2014-S01005 Planeamento 
estratégico 

2014 Portfolio selection of information 
systems projects using PROMETHEE V 
with c-optimal concept 

10.1590/0101-
7438.2014.034.02.0275 

PROMETHEE 

2014 Evaluation model for cultural heritage in 
spatial planning 

10.1504/IJGENVI.2014.064505 Planeamento 
territorial 

2013 Integrating multicriteria decision analysis 
and scenario planning-Review and 
extension 

10.1016/j.omega.2012.09.003 Modelos Multicritério 

2013 Using a multi-criteria decision aid 
methodology to implement sustainable 
development principles within an 
organization 

10.1016/j.ejor.2012.08.019 Desenvolvimento 
sustentável 

2013 A multicriteria prioritization model to 
support public safety planning 

10.1590/S0101-
74382013000200007 

Modelos Multicritério 

2013 Land suitability analysis for Tabriz County 
Iran: A multi-criteria evaluation approach 
using GIS 

10.1080/09640568.2011.646964 Planeamento 
territorial 
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Anexo 4. Dados: Matrizes de decisão e estrutura de preferências  

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Alternativa 1 0,63 0,53 2,43 0,63 1,19 

Alternativa 2 0,97 0,19 1,21 0,63 2,42 

Alternativa 3 0,92 0,33 0,86 1,58 1,72 

Alternativa 4 0,66 0,33 1,32 1,69 1,40 

Alternativa 5 0,15 1,08 1,44 1,13 1,60 

Alternativa 6 0,74 1,78 1,26 0,22 1,41 

Alternativa 7 1,22 1,29 1,42 0,13 1,35 

Alternativa 8 3,38 0,40 0,30 1,14 0,20 

Alternativa 9 4,10 0,07 0,73 0,44 0,07 

Alternativa 10 2,38 0,66 1,58 0,53 0,26 

Figura 40: Matriz de decisão – Município A 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Alternativa 1 0,71 0,12 0,24 0,31 0,07 

Alternativa 2 0,16 0,16 0,72 0,18 0,33 

Alternativa 3 0,23 0,08 0,20 0,74 0,31 

Alternativa 4 0,37 0,08 0,45 0,41 0,23 

Alternativa 5 0,23 0,62 0,33 0,10 0,23 

Alternativa 6 0,46 0,39 0,27 0,05 0,25 

Alternativa 7 0,15 0,22 0,40 0,12 0,53 

Figura 41: Matriz de decisão – Município B 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Alternativa 1 0,80 0,26 0,19 0,24 0,32 

Alternativa 2 0,47 0,67 0,15 0,17 0,37 

Alternativa 3 0,95 0,37 0,19 0,15 0,15 

Alternativa 4 0,71 0,22 0,02 0,51 0,34 

Alternativa 5 0,22 0,19 0,75 0,21 0,45 

Alternativa 6 0,35 0,07 0,22 0,69 0,49 

Alternativa 7 0,40 0,34 0,15 0,11 0,82 

Figura 42: Matriz de decisão – Município C 

 Município A Município B Município C 

Critério 1 0,211 0,272 0,237 

Critério 2 0,196 0,158 0,198 

Critério 3 0,175 0,142 0,136 

Critério 4 0,207 0,222 0,254 

Critério 5 0,211 0,206 0,176 

Figura 43: Estrutura de preferências 
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