
Resumo  
 

Um interface é um sistema que deve estar devidamente integrado na envolvente, 

influenciando e sendo influenciado pelos comportamentos de todos os que diariamente 

o utilizam, qualquer que seja o fim dessa utilização. Atendendo as estas características 

o problema de avaliação de interfaces é bastante complexo e mal estruturado.  

Um estudo completo do problema de avaliação de interfaces e a definição de uma 

metodologia de avaliação obrigam à estruturação deste problema. Apresenta-se uma 

metodologia de “Soft Systems” como sendo a mais adequada, tendo sido definido um 

modelo conceptual de análise onde se propõe a avaliação do interface em fase de 

funcionamento.  

A avaliação do interface envolve a consideração de diversos factores quantitativos e 

qualitativos, intrínsecos e extrínsecos ao interface. Atendendo a este facto a 

metodologia de avaliação proposta foi construída tendo por base os conceitos de 

metodologias multicritério de apoio à decisão.  

Após a aplicação da metodologia apresentada para avaliar um interface, é possível 

efectuar propostas de acções a realizar, tendo em vista um melhor desempenho, e criar 

cenários que devidamente avaliados, utilizando a mesma metodologia, auxiliem na 

tomada de decisão sobre estratégias de acções, tal como se pode verificar no caso de 

estudo realizado.  
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Abstract  
 

A public transport interchange is a system that should be fully integrated within the 

surrounding area. It influences and it is influenced by the behaviour of those who daily 

use it. So, evaluating an interchange is a complex and ill structured problem.  

A complete study about interchanges evaluation and the definition of an evaluation 

methodology brings the need to well structure this problem. Soft Systems Methodology 



seemed to be the most adequate one. A conceptual model was defined proposing the 

interchange evaluation while this one is operating.  

In the evaluation of an interchange many quantitative and qualitative factors must be 

considered, some do depend on the interchange itself and others don’t. So, the 

evaluation methodology proposed is based on multiple criteria analysis.  

After evaluating an interchange using the proposed methodology, it is possible to design 

some future strategies willing to have a better interchange performance. These 

strategies can be evaluated using the same methodology and also be compared with 

the current situation.  
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