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Veja o episódio “País de contrastes”, do programa Portugal. Um Retrato Ambiental e complete 
com uma, duas ou três palavras, tal e como são referidas no texto. Nalguns casos será 
necessário adaptar a categoria (p. ex., de adjetivo a substantivo).
(de 07 min. 17 seg. a 11 min. 05 seg.)

1. O __________________ consistiu em plantar __________________ em grandes áreas com o 

fim de cobrar os __________________.

2. Devido ao desconhecimento e à confusão sobre aquilo que se devia __________________, 

deu-se a ironia de __________________ por arrancar __________________, 

__________________, árvores de fruto, que em muitos casos voltariam a __________________ 

no futuro.

3. Desta maneira, os __________________ -nomeadamente os de __________________- foram 

arrancados ou __________________ para plantar outras variedades teoricamente mais 

consumidas na Europa. 

4. Por causa da __________________, o número de __________________ caiu drasticamente: de 

__________________ em 1980 a __________________.

5. É também nesta altura que começa o uso maciço de __________________. Apesar de 

__________________ para advertir da sua __________________, __________________ são 

ainda empregues atualmente, __________________ sem qualquer controlo e 

__________________ por pessoas que nem sequer conseguem ler __________________ da 

embalagem.

6. Felizmente, existem certos __________________: __________________, produtos de origem 

controlada e __________________, tal e como estabelece a PAC. 

(de 13 min. 40 seg. a 16 min. 05 seg.)

7. A iniciativa de Mário Ruivo foi frustrada pelos __________________ da pesca, cuja visão da 

atividade incluía apenas o trabalho e __________________, mas não as condições ambientais.

8. Com a entrada na CEE, __________________, principalmente de espécies pescadas em 

__________________, tornaram-se o problema principal do setor, esquecendo 

__________________ e o __________________. 

9. Iniciou-se também o processo de __________________ e __________________, incentivados 

pelas __________________.

10. As duas __________________, da Arrábida e __________________, foram criadas em 1998.
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