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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

Planificação anual 
Área Disciplinar – GEOGRAFIA/3º ciclo Ano de escolaridade: 9º ano / Turmas: A 

                Aulas semanais: 2 aulas (45´) = 90 minutos 
  

 
TEMPOS LETIVOS 

(45m) PREVISTOS 

 
PERÍODO LETIVO 

TEMA: CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 

Subtemas 

Países com diferentes graus de desenvolvimento           

24 

 

1º Período 
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento 

Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento 

TEMA: RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE 

Subtemas 

Clima 
26 2º Período 

Riscos naturais 

Riscos mistos 
14 3º Periodo 

   Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável 

 
 TOTAL: 64 # 

 

Docente: Ana Rita Craveiro 
# Encontram-se contemplados todos os momentos de avaliação 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

TEMA: CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 

SU
B

TE
M

A
 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
(e proposta de interdisciplinaridade) 

Ações estratégicas de 
Ensino  

Áreas de 
competênci

a 
(Perfil dos 

alunos) 

Conceitos 

Instrument
os de 

Monitorizaç
ão 

Recursos 
Localizar e 

compreender os 
lugares e as regiões 

Problematizar e 
debater as inter-

relações entre 
fenómenos e espaços 

geográficos 

Comunicar e participar 

P
aí

se
s 

co
m

 d
if

er
e

n
te

s 
gr

au
s 

d
e 

d
e

se
n

vo
lv
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e

n
to

 

− Interpretar mapas 

temáticos (com duas ou 

mais variáveis), 

relativos ao grau de 

desenvolvimento dos 

países, usando o título e 

a legenda.  

− Comparar exemplos de 

evolução espácio-

temporal do grau de 

desenvolvimento dos 

países, interpretando 

gráficos dinâmicos. 

− Comparar informação 

de Portugal com a de 

outros países para 

evidenciar situações de 

desigualdade 

demográfica, 

económica e social. 

− Relacionar os níveis de 

desenvolvimento com 

os fatores internos e 

externos que os 

condicionam. (HIST.) 

 

− Discutir as vantagens 
e os 
constrangimentos da 
utilização dos índices 
compostos a 
diferentes escalas. 

− Apresentar situações 
concretas de 
desigualdades de 
desenvolvimento e 
possíveis formas de as 
superar.  

− Discutir sucessos e 
insucessos da ajuda 
ao desenvolvimento, 
tendo em 
consideração as 
responsabilidades dos 
países doadores e as 
dos países recetores. 

− Enumerar soluções 
para atenuar os 
contrastes de 
desenvolvimento. 

− Relatar medidas que 

promovam a 

cooperação entre povos 

e culturas no âmbito 

dos Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável. 

− Participar e/ou 
desenvolver campanhas 
de solidariedade, tendo 
em vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos na 
proteção dos valores 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

− Distinguir crescimento 
económico de 
desenvolvimento. 

− Interpretar mapas temáticos 
(com duas ou mais 
variáveis), relativos ao grau 
de desenvolvimento dos 
países, usando o título e a 
legenda.  

− Comparar exemplos de 
evolução espácio-temporal 
do grau de desenvolvimento 
dos países, interpretando 
gráficos dinâmicos. 

− Distinguir formas de medir 
os níveis de 
desenvolvimento, 
evidenciando vantagens e 
constrangimentos dos 
índices compostos (IDH, 
IDG, IPM).  

− Comparar informação de 
Portugal com a de outros 
países para evidenciar 
situações de desigualdade 
demográfica, económica e 
social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Crescimento económico 

− Desenvolvimento humano             

− Produto Nacional Bruto (PNB) per capita 

− Produto Interno Bruto PIB per capita 

− Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

− Índice de Desigualdade de Género (IDG) 

− Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

− Qualidade de vida 

− Bem-estar 

− Nível de vida 

− Necessidades básicas 

− Fome 

− Subnutrição 

− Sobrenutrição 

 

− Teste 
escrito; 

− Trabalhos 
(individuai
s / pares / 
grupo) 

− Grelhas de 
observaçã
o 

− Fichas 
formativas 

− Ferrament
as TIG 

− Quizzes 
(Kahoot!, 
Google 
Forms, …) 

− Manual 
escolar 

− Caderno 
de 
atividades 

− Dossiê do 
Professor  

− e-Manual 

− Mapas 
diversifica
dos e de 
diferentes 
escalas 

− TIG 

− Computad
or com 
ligação à 
Internet 

− Videoproje
tor 

− Quadro 
interativo 

− Doc. 
estatísticos 

A 

B 

C 

D 

I 

G 

F 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 
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− Interpretar mapas 

temáticos (com duas ou 

mais variáveis), 

relativos ao grau de 

desenvolvimento dos 

países, usando o título e 

a legenda.  

− Comparar exemplos de 

evolução espácio-

temporal do grau de 

desenvolvimento dos 

países, interpretando 

gráficos dinâmicos. 

− Comparar informação 

de Portugal com a de 

outros países para 

evidenciar situações de 

desigualdade 

demográfica, 

económica e social. 

− Relacionar os níveis de 

desenvolvimento com 

os fatores internos e 

externos que os 

condicionam. (HIST.) 

− Aplicar as Tecnologias 

de Informação 

Geográfica, para 

localizar, descrever e 

compreender 

contrastes no 

desenvolvimento 

humano. (TIC)  

− Discutir as vantagens 

e os 

constrangimentos da 

utilização dos índices 

compostos a 

diferentes escalas. 

− Apresentar situações 

concretas de 

desigualdades de 

desenvolvimento e 

possíveis formas de as 

superar.  

− Discutir sucessos e 

insucessos da ajuda 

ao desenvolvimento, 

tendo em 

consideração as 

responsabilidades dos 

países doadores e as 

dos países recetores. 

− Enumerar soluções 
para atenuar os 
contrastes de 
desenvolvimento. 

− Relatar medidas que 

promovam a 

cooperação entre povos 

e culturas no âmbito 

dos Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável. 

− Participar e/ou 
desenvolver campanhas 
de solidariedade, tendo 
em vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos na 
proteção dos valores 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

− Relacionar os níveis de 
desenvolvimento com os 
fatores internos e externos 
que os condicionam.  

− Aplicar as Tecnologias de 
Informação Geográfica, para 
localizar, descrever e 
compreender contrastes no 
desenvolvimento humano. 

− Discutir as vantagens e os 
constrangimentos da 
utilização dos índices 
compostos a diferentes 
escalas.  

− Apresentar situações 
concretas de desigualdades 
de desenvolvimento e 
possíveis formas de as 
superar.  

− Discutir sucessos e 
insucessos da ajuda ao 
desenvolvimento, tendo em 
consideração as 
responsabilidades dos 
países doadores e as dos 
países recetores.  

− Enumerar soluções para 
atenuar os contrastes de 
desenvolvimento. 

− Relatar medidas que 
promovam a cooperação 
entre povos e culturas no 
âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 

− Dívida externa 

− Termos de troca 

− Comércio justo 

− Segurança alimentar 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 
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− Interpretar mapas 

temáticos (com duas ou 

mais variáveis), 

relativos ao grau de 

desenvolvimento dos 

países, usando o título e 

a legenda.  

− Comparar exemplos de 

evolução espácio-

temporal do grau de 

desenvolvimento dos 

países, interpretando 

gráficos dinâmicos. 

− Comparar informação 

de Portugal com a de 

outros países para 

evidenciar situações de 

desigualdade 

demográfica, 

económica e social. 

− Relacionar os níveis de 

desenvolvimento com 

os fatores internos e 

externos que os 

condicionam. (HIST.) 

− Aplicar as Tecnologias 
de Informação 
Geográfica, para 
localizar, descrever e 
compreender 
contrastes no 
desenvolvimento 
humano. (TIC) 

− Discutir as vantagens 

e os 

constrangimentos da 

utilização dos índices 

compostos a 

diferentes escalas. 

− Apresentar situações 

concretas de 

desigualdades de 

desenvolvimento e 

possíveis formas de as 

superar.  

− Discutir sucessos e 

insucessos da ajuda 

ao desenvolvimento, 

tendo em 

consideração as 

responsabilidades dos 

países doadores e as 

dos países recetores. 

− Enumerar soluções 
para atenuar os 
contrastes de 
desenvolvimento. 

− Relatar medidas que 
promovam a 
cooperação entre povos 
e culturas no âmbito 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 

− Participar e/ou 
desenvolver campanhas 
de solidariedade, tendo 
em vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos na 
proteção dos valores 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

− Participar e/ou desenvolver 
campanhas de 
solidariedade, tendo em 
vista transformar os 
cidadãos em participantes 
ativos na proteção dos 
valores dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 

− Ajuda alimentar 

− Cooperação 

− Organização Não Governamental (ONG) 

− Organismo multilateral 

− Ajuda Pública ao Desenvolvimento 

− Ajuda de emergência 

− Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

TEMA: AMBIENTE E SOCIEDADE 

SU
B

TE
M

A
 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
(e proposta de interdisciplinaridade) 

Ações estratégicas de Ensino  

Áreas de 
competên

cia 
(Perfil dos 

alunos) 

Conceitos 

Instrument
os de 

Monitorizaç
ão 

Recursos Localizar e 
compreender os 

lugares e as regiões 

Problematizar e debater as 
inter-relações entre 

fenómenos e espaços 
geográficos 

Comunicar e 
participar 

C
lim

a 

− Elaborar gráficos 

termopluviométrico

s, descrevendo o 

comportamento 

dos elementos do 

clima, de estações 

meteorológicas de 

diferentes países 

do Mundo. (TIC / 

MAT.) 

− Compreender as 

características dos 

diferentes climas da 

superfície terrestre 

enumerando os 

elementos e os 

fatores climáticos 

que os distinguem.  

− Aplicar as 

Tecnologias de 

Informação 

Geográfica, para 

localizar, descrever 

e compreender 

contrastes no 

desenvolvimento 

sustentável. (TIC) 

− Relacionar as condições 
meteorológicas extremas 
com os riscos e a ocorrência 
de catástrofes naturais. 

− Relacionar características do 
meio com a possibilidade de 
ocorrência de riscos 
naturais. 

− Investigar problemas 
ambientais concretos a nível 
local, nacional e 
internacional.  

− Identificar situações 
concretas de 
complementaridade e 
interdependência entre 
lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas 
ambientais.  

− Apresentar soluções para 
conciliar o crescimento 
económico, o 
desenvolvimento humano e 
o equilíbrio ambiental.  

− Consciencializar-se para a 
necessidade de adotar 
medidas coletivas e 
individuais, no sentido de 
preservar o património 
natural, incrementar a 
resiliência e fomentar o 
desenvolvimento 
sustentável. 

− Relatar situações 
concretas de 
complementaridade e 
interdependência entre 
regiões, países ou 
lugares na gestão de 
recursos hídricos e na 
resposta a catástrofes 
naturais. (TIC / PORT) 

− Participar de forma 
ativa em campanhas de 
sensibilização da 
comunidade para as 
medidas de prevenção e 
mitigação relacionadas 
com os riscos naturais.  

− Participar e/ou 
desenvolver campanhas 
de sensibilização 
ambiental tendo em 
vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos na 
proteção dos valores da 
paisagem, do 
património e do 
ambiente. (TIC / PORT./ 
EV / CN). 

− Elaborar gráficos termopluviométricos, 
descrevendo o comportamento dos 
elementos do clima, de estações 
meteorológicas de diferentes países do 
Mundo.  

− Compreender as características dos 
diferentes climas da superfície terrestre 
enumerando os elementos e os fatores 
climáticos que os distinguem.  

− Identificar os fatores de risco de ocorrência 
de catástrofes naturais, numa determinada 
região.  

− Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender os riscos e as catástrofes 
naturais. 

− Relacionar as condições meteorológicas 
extremas com os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do meio com a 
possibilidade de ocorrência de riscos 
naturais. 

− Relacionar as condições meteorológicas 
extremas com os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do meio com a 
possibilidade de ocorrência de riscos 
naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosfera e Elementos do 
clima: 
 - temperatura 
 - precipitação 
 - humidade 
 - pressão atmosférica 
 - ventos 
 - nebulosidade 
Fatores climáticos: 
 - latitude 
 - altitude 
 - exposição das vertentes 
 - proximidade e 
afastamento do mar 
 - correntes marítimas 
Isotérmica, Isóbara  
Anticiclone e ciclone 
Regime termopluviométrico: 
  - mês seco 
Climas quentes: 
 - Equatorial 
 - Tropical Seco 
 - Tropical Húmido 
 - Desértico 
Climas temperados: 
 - Marítimo 
 - Continental 
 - Mediterrâneo  
Climas frios: 
 - Subpolar  
 - Polar 
Clima de Montanha 

− Teste 
escrito; 

− Trabalhos 
(individuai
s / pares / 
grupo) 

− Grelhas de 
observaçã
o 

− Fichas 
formativas 

− Ferrament
as TIG 

− Quizzes 
(Kahoot!, 
Google 
Forms, …) 

− Manual 
escolar 

− Caderno 
de 
atividades 

− Dossiê do 
Professor  

− e-Manual 

− Mapas 
diversifica
dos e de 
diferentes 
escalas 

− TIG 

− Computad
or com 
ligação à 
Internet 

− Videoproje
tor 

− Quadro 
interativo 

− Doc. 
estatísticos 

C 

D 

E 

F 

I 

H 

G 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 
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− Identificar os 

fatores de risco de 

ocorrência de 

catástrofes 

naturais, numa 

determinada 

região.  

− Aplicar as 

Tecnologias de 

Informação 

Geográfica, para 

localizar, descrever 

e compreender os 

riscos e as 

catástrofes 

naturais. (TIC) 

− Aplicar as 

Tecnologias de 

Informação 

Geográfica, para 

localizar, descrever 

e compreender 

contrastes no 

desenvolvimento 

sustentável. (TIC) 

− Relacionar as condições 
meteorológicas extremas com 
os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do 
meio com a possibilidade de 
ocorrência de riscos naturais. 

− Investigar problemas 
ambientais concretos a nível 
local, nacional e internacional.  

− Identificar situações concretas 
de complementaridade e 
interdependência entre 
lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas 
ambientais.  

− Apresentar soluções para 
conciliar o crescimento 
económico, o 
desenvolvimento humano e o 
equilíbrio ambiental. 

− Consciencializar-se para a 
necessidade de adotar 
medidas coletivas e 
individuais, no sentido de 
preservar o património 
natural, incrementar a 
resiliência e fomentar o 
desenvolvimento sustentável. 

− Relatar situações 
concretas de 
complementaridade e 
interdependência 
entre regiões, países 
ou lugares na gestão 
de recursos hídricos e 
na resposta a 
catástrofes naturais. 
(TIC / PORT) 

− Participar de forma 
ativa em campanhas 
de sensibilização da 
comunidade para as 
medidas de 
prevenção e 
mitigação 
relacionadas com os 
riscos naturais. 

− Participar e/ou 
desenvolver 
campanhas de 
sensibilização 
ambiental tendo em 
vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos 
na proteção dos 
valores da paisagem, 
do património e do 
ambiente. (TIC / 
PORT./ EV / CN) 

− Identificar os fatores de risco de ocorrência 
de catástrofes naturais, numa determinada 
região.  

− Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender os riscos e as catástrofes 
naturais. 

− Relacionar as condições meteorológicas 
extremas com os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do meio com a 
possibilidade de ocorrência de riscos 
naturais. 

− Relacionar as condições meteorológicas 
extremas com os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do meio com a 
possibilidade de ocorrência de riscos 
naturais. 

− Relatar situações concretas de 
complementaridade e interdependência 
entre regiões, países ou lugares na gestão 
de recursos hídricos e na resposta a 
catástrofes naturais.  

− Participar de forma ativa em campanhas de 
sensibilização da comunidade para as 
medidas de prevenção e mitigação 
relacionadas com os riscos naturais.  
 
 

Perigo-risco-dano 
 
Catástrofe (natural e 
antrópica) 
 
Riscos naturais:  
 - vaga de calor 
 - vaga de frio 
 - seca 
 - cheia 
 - tempestade 
 - deslizamento 
 - inundação 
 - sismo 
 - vulcão 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 
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− Identificar a 

interferência do 

Homem no sistema 

Terra-Ar-Água 

(poluição 

atmosférica, smog, 

chuvas ácidas, 

efeito de estufa, 

rarefação da 

camada do ozono, 

desflorestação, 

poluição da 

hidrosfera, 

degradação do 

solo, 

desertificação). 

(CN) 

− Aplicar as 
Tecnologias de 
Informação 
Geográfica, para 
localizar, descrever 
e compreender 
contrastes no 
desenvolvimento 
sustentável. (TIC) 

− Relacionar as condições 
meteorológicas extremas com 
os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do 
meio com a possibilidade de 
ocorrência de riscos naturais. 

− Investigar problemas 
ambientais concretos a nível 
local, nacional e internacional.  

− Identificar situações concretas 
de complementaridade e 
interdependência entre 
lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas 
ambientais.  

− Apresentar soluções para 
conciliar o crescimento 
económico, o 
desenvolvimento humano e o 
equilíbrio ambiental. 

− Consciencializar-se para a 
necessidade de adotar 
medidas coletivas e 
individuais, no sentido de 
preservar o património 
natural, incrementar a 
resiliência e fomentar o 
desenvolvimento sustentável. 

− Relatar situações 
concretas de 
complementaridade e 
interdependência 
entre regiões, países 
ou lugares na gestão 
de recursos hídricos e 
na resposta a 
catástrofes naturais. 
(TIC / PORT) 

− Participar de forma 
ativa em campanhas 
de sensibilização da 
comunidade para as 
medidas de 
prevenção e 
mitigação 
relacionadas com os 
riscos naturais. 

− Participar e/ou 
desenvolver 
campanhas de 
sensibilização 
ambiental tendo em 
vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos 
na proteção dos 
valores da paisagem, 
do património e do 
ambiente. (TIC / 
PORT./ EV / CN) 

− Identificar a interferência do Homem no 
sistema Terra-Ar-Água (poluição 
atmosférica, smog, chuvas ácidas, efeito de 
estufa, rarefação da camada do ozono, 
desflorestação, poluição da hidrosfera, 
degradação do solo, desertificação).  

− Identificar soluções técnico-científicas que 
contribuam para reduzir o impacte 
ambiental das atividades humanas (ex.: 
rearborização, utilização de produtos 
biodegradáveis, energias renováveis; 3Rs, 
etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosfera 
 
Hidrosfera 
 
Litosfera 
 
Biosfera: 
- biodiversidade 
- habitat 
- ecossistema  
 
 
Riscos mistos: 
 - incêndios florestais 
 - contaminação de aquíferos 
 - poluição 
- desflorestação  
 - erosão do solo  
 - desertificação 
 - eutrofização 
 - salinização 
 - alterações climáticas 
 - buraco do ozono  
 - chuvas ácidas 
 - aumento do efeito de 
estufa 
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Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 
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− Identificar soluções 

técnico-científicas 

que contribuam 

para reduzir o 

impacte ambiental 

das atividades 

humanas (ex.: 

rearborização, 

utilização de 

produtos 

biodegradáveis, 

energias 

renováveis; 3Rs, 

etc.)  

− Aplicar as 
Tecnologias de 
Informação 
Geográfica, para 
localizar, descrever 
e compreender 
contrastes no 
desenvolvimento 
sustentável. (TIC) 

− Relacionar as condições 
meteorológicas extremas com 
os riscos e a ocorrência de 
catástrofes naturais. 

− Relacionar características do 
meio com a possibilidade de 
ocorrência de riscos naturais. 

− Investigar problemas 
ambientais concretos a nível 
local, nacional e internacional.  

− Identificar situações concretas 
de complementaridade e 
interdependência entre 
lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas 
ambientais.  

− Apresentar soluções para 
conciliar o crescimento 
económico, o 
desenvolvimento humano e o 
equilíbrio ambiental. 

− Consciencializar-se para a 
necessidade de adotar 
medidas coletivas e 
individuais, no sentido de 
preservar o património 
natural, incrementar a 
resiliência e fomentar o 
desenvolvimento sustentável. 

− Relatar situações 
concretas de 
complementaridade e 
interdependência 
entre regiões, países 
ou lugares na gestão 
de recursos hídricos e 
na resposta a 
catástrofes naturais. 
(TIC / PORT) 

− Participar de forma 
ativa em campanhas 
de sensibilização da 
comunidade para as 
medidas de 
prevenção e 
mitigação 
relacionadas com os 
riscos naturais. 

− Participar e/ou 
desenvolver 
campanhas de 
sensibilização 
ambiental tendo em 
vista transformar os 
cidadãos em 
participantes ativos 
na proteção dos 
valores da paisagem, 
do património e do 
ambiente. (TIC / 
PORT./ EV / CN) 

− Investigar problemas ambientais concretos 
a nível local, nacional e internacional. 

− Aplicar as Tecnologias de Informação 
Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender contrastes no 
desenvolvimento sustentável.  

− Investigar problemas ambientais concretos 
a nível local, nacional e internacional. 

− Identificar situações concretas de 
complementaridade e interdependência 
entre lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas ambientais.  

− Apresentar soluções para conciliar o 
crescimento económico, o 
desenvolvimento humano e o equilíbrio 
ambiental. 

− Consciencializar-se para a necessidade de 
adotar medidas coletivas e individuais, no 
sentido de preservar o património natural, 
incrementar a resiliência e fomentar o 
desenvolvimento sustentável. 

− Participar e/ou desenvolver campanhas de 
sensibilização ambiental tendo em vista 
transformar os cidadãos em participantes 
ativos na proteção dos valores da 
paisagem, do património e do ambiente. 
 

 
 
 
 
 

 Ambiente 
 
Desenvolvimento 
sustentável 
 
Pegada ecológica 
 
Paisagem cultural 
 
Impacte ambiental 
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