
Origem e estrutura da dissertação 

Os trabalhos cujos resultados se apresentam nesta dissertação tiveram a sua origem no estudo de 

modelização da bacia do Mondego, tendo em conta os vários condicionamentos à exploração 

hidroeléctrica resultantes da necessidade de simultaneamente promover a defesa contra cheias e a 

garantia de rega na parte agrícola da bacia (Baixo Mondego). Foi com base em contactos com o 

Órgão Central de Planeamento da Electricidade de Portugal que se iniciaram os referidos estudos, 

tendo sido envolvidos posteriormente no processo outros departamentos da empresa, nomeadamente 

a Direcção Operacional do Equipamento Hidráulico e o Sector de Produção Hidráulica. 

Uma parte importante do trabalho ligou-se, portanto, à modelização especifica da exploração da bacia 

referida atendendo aos diversos interesses em causa, tendo-se concluído que um dos aspectos 

essenciais da questão era precisamente a natureza muItiobjectivo do problema, sendo também 

notória a importância do factor estocástico associado às afluências naturais. O desenvolvimento do 

modelo levou à ultrapassagem do problema da estocasticidade através da consideração de cenários 

de afluências, e obrigou, por outro lado, a profunda reflexão sobre as metodologias de ajuda à 

decisão multicritério, essenciais no contexto complexo de decisão que se apresentava. 

A síntese do estudo do conhecimento que se efectuou sobre a ajuda à decisão muIticritério está 

descrita no Capitulo 2. Uma direcção importante para uma abordagem desses problemas está ligada 

à Teoria dos Conjuntos Imprecisos, que apresenta também grande interesse operacional na 

modelização de dados complexos; o Capítulo 3 é dedicado a uma revisão dos principais conceitos e 

de alguns algoritmos e métodos ligados a esse tópico. 

A estrutura multitemporal do problema associado ao estudo da exploração da bacia do Mondego 

levou ao desenvolvimento de uma extensão original da decomposição de Dantzig-Wolfe ao Simplex 

multiobjectivo, cujos fundamentos teóricos e algorítmicos se apresentam no Capítulo 4. 

No Capítulo 5 apresenta-se uma metodologia original de construção dos cenários de afluências 

naturais, baseada na identificação dos protótipos de agrupamentos imprecisos dos caudais da série 

histórica, complementada com modelos de transição entre cenários, e com um processo de 

classificação de anos futuros. 

A reflexão sobre a ajuda à decisão multicritério conduziu ao desenvolvimento novos métodos de que 

se apresentam no Capítulo 6. A abordagem comum dos procedimentos evita o condicionamento do 

Agente de Decisão quanto ao tipo de informação que tem que fornecer, e procura uma comunicação 

simples, clara e globalizante. Em consequência, lançaram-se as bases para um protocolo de 

comunicação, com base numa aproximação à linguagem natural, utilizando uma modelização 

imprecisa dos atributos e qualificações envolvidas no processo. Esta perspectiva holística do 

processo de ajuda à decisão, já parcialmente integrada nos métodos desenvolvidos, tem 

características essencialmente distintas da generalidade das abordagens actualmente existentes. 



Finalmente. no Capítulo 7, descreve-se pormenorizadamente o núcleo do modelo da bacia do 

Mondego. como aplicação de um outro aspecto de intervenção, anterior à fase de ajuda à decisão: a 

transformação de um problema descrito de forma geral num problema de decisão multiobjectivo. 


