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Resumo: 
Dentro dos problemas multiobjectivo, os biobjectivo têm sido extensivamente estudados e apresentam 
algumas particularidades. Entre elas, a possibilidade de se desenvolverem técnicas especializadas para 
a sua resolução eficiente. Uma outra vantagem corresponde à eficácia com que se comunica o 
conjunto de soluções ao decisor, quer seja na forma gráfica ou de tabela. 
Nesta comunicação apresenta-se um sistema modular interactivo, com o intuito de apoiar a tomada de 
decisões, relativamente a problemas de localização com dois objectivos. Em cada interacção, para a 
obtenção de soluções não dominadas, é dada a possibilidade de escolha entre duas ferramentas 
externas: o general solver CPLEX e o algoritmo desenvolvido por Dias (1999). Para a apresentação da 
interface (em que se procurou investir na qualidade, para além de se procurar que seja de fácil 
compreensão e intuitiva) é analisada uma instância do problema de localização simples bicritério, 
através do Sistema de Apoio à Decisão desenvolvido. 
Posteriormente, é apresentado um segundo modelo, o de p-localização bicritério. A formulação, 
comparativamente à anterior, apresenta mais uma restrição, o que assegura a abertura de exactamente 
p serviços. Na fase de cálculo, pode optar-se novamente pelo general solver, ou pelo algoritmo de 
Dias (1999) com as devidas alterações, para que seja utilizável no modelo em questão. 
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Abstract: 
Within multiobjective problems, the biobjective ones have been extensively studied and present some 
advantages. Amongst them, the possibility of developing specialized techniques for its efficient 
resolution. Another advantage concerns the effectiveness of the solution set presentation to the 
decision-maker, using charts or tables. 
In this communication, we present an interactive modular system, aimed at supporting decision-
making concerning location problems with two objectives. In each interaction, to attain non-dominated 
solutions, two extrinsic tools can be chosen: the general solver CPLEX and the algorithm developed 
by Dias (1999). The interface of the Decision Support System (designed in order to achieve acceptable 
quality; being easily understandable and propitiating an intuitive use) is presented using a bicriteria 
uncapacitaded facility location instance.  
Subsequently, a second model is also presented, the bicriteria p-uncapacitated facility location. The 
formulation, comparing to the previous one, shows one more restriction assuring exactly p services 
will be open. During the computational phase, the user can choose between the general solver or Dias' 
algorithm (1999) with the adequate changes, in order to be used in the referred model. 
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