
Sumário 
A contribuição do sector privado para o desenvolvimento sustentável, passa também 
pelo uso racional e eco-eficiente dos recursos naturais e meio ambiente ao produzir 
produtos e serviços que satisfaçam as necessidades das gerações actuais sem 
comprometer as das gerações futuras. 
Este trabalho resultou da aplicação da metodologia definida pelo World Business 
Council for Sustainable Development para medição de eco-eficiência, através do 
desenvolvimento dos seus indicadores numa indústria metalomecânica, situada em 
Vila Nova de Gaia. 
De modo a desenvolver os indicadores de eco-eficiência, inicialmente definiu-se uma 
fronteira para aplicação deste case-study a uma Divisão da empresa - Divisão Fabril 
de Gaia - e a um dos seus produtos - autocarro modelo COBUS. 
Para obtenção dos dados necessários, realizou-se um levantamento processual e 
ambiental com respectiva quantificação e qualificação de fluxos. Aos dados obtidos, 
foi necessário efectuar uma análise crítica de forma a verificar a sua coerência e 
precisão/exactidão, antes de serem utilizados na selecção e cálculo dos indicadores 
de eco-eficiência da empresa. 
Com base nos dados obtidos, nos indicadores de eco-eficiência definidos pelo 
WBC8D, na norma 180 14031 :1999 e exemplos da indústria metalomecânica (ramo 
automóvel), seleccionaram-se os indicadores aplicáveis na generalidade e 
indicadores específicos para este case-study. 
Realizou-se o cálculo dos indicadores e rácios de eco-eficiência da Divisão Fabril de 
Gaia e do produto autocarro COBUS, tendo-se apresentado o seu perfil de eco-
eficiência. 
Da análise de sensibilidade efectuada aos indicadores do autocarro COBUS, 
concluiu-se que para obter melhorias ambientais no seu processo produtivo será 
necessário actuar principalmente na fase de pintura. 
 
Abstract 
Economy private area contribution for sustainable development involves the rational 
use of the natural resources and environment by obtaining products and services 
which may satisfy human needs of today and of the future. 
This work results from the application of the World Business Council for Sustainable 
Development methodology to measure eco-efficiency by developing their indicators 
in a metal transformation company based in Vila Nova de Gaia, Portugal. 
In an early stage the eco-efficiency indicators development, led to the definition of an 
action field inside the company - Bus Body Division - and its COBUS airport bus 
model. 
To obtain the data in need it was made the environmental and process evaluation 
with inputs and outputs quantification and qualification. Then a results critical 
analyses checked their precision and coherency, in order to allow to use this results 
for the indicators calculation on a safety way. 



Indicators selection to this case-study was based in the obtained data, in WBCSD 
eco- efficiency indicators, in ISO 14031:1999 standard and in metal transformation 
industry examples (automobile sector). 
Eco-efficiency indicators and ratios were obtained to Bus Body Division and COBUS 
bus model with the respective eco-efficiency profile. 
From the sensibility analyses made to COBUS eco-efficiency indicators, it was 
conclude that significant environmental improvements will be obtained by acting in 
the painting process. 


