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RESUMO 
Nesta comunicação apresenta-se o módulo relativo ao apoio à decisão multicritério de um sistema de 
apoio à decisão de grupo. A primeira versão do sistema em causa, o sistema AGAP (Apoio a Grupos 
de Análise e Avaliação de Projectos), apresenta como principal objectivo a análise e avaliação de 
projectos de investimento. Depois de caracterizados, os projectos podem ser avaliados através dos 
métodos de apoio à decisão multicritério implementados, nomeadamente ELECTRE TRI, 
PROMETHEE I e II, Aditivo, Multiplicativo, Conjuntivo e Disjuntivo. Os dados são armazenados 
numa base de dados relacional a partir da qual a informação necessária à execução dos métodos é 
obtida. A possibilidade de inserir e alterar facilmente a filtragem dos dados, aliada à capacidade de 
juntar dados provenientes de várias tabelas permitem uma grande capacidade de manipulação da 
informação. Uma das vantagens identificada está na possibilidade de utilização conjunto dos vários 
métodos em que a aquisição e armazenamento dos dados ocorre a partir de uma estrutura comum que 
é a base de dados relacional. Apresentam-se assim, nesta comunicação, os potenciais benefícios da 
implementação de métodos de apoio à decisão multicritério baseados em esquemas de estruturas de 
dados relacionais. 
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ABSTRACT 
This work presents the current version of the AGAP system - Aid to Groups of Analysis and 
evaluation of Projects -, focusing on the data structures and the implemented multicriteria decision aid 
methods (ELECTRE TRI, PROMETHEE I and II, MAUT). The AGAP system is a GDSS – Group 
Decision Support System. Data are structured in a relational database, which is one of the most 
popular approaches to managing data in today’s organisations. To exploit this database, some 
multicriteria decision aid methods were implemented using a structured query language. The decision 
making process in the organisations, reveals itself as a more and more important and complex process.  
The need to obtain information from a great deal of data, frequently stored in a common linked 
structure, is increasing. The technology of the database is of a great importance in this context. In the 
AGAP system, the implementation, as far as the support methods are concerned, is based in data 
relational structures. We admit that, in general, these methods may be implemented and available in 
many systems. Something new about this application will be the potential benefits that result from the 
implementation of the multicriteria decision support methods based on a common structure that is the 
relational database. 
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