
 
 

 
 
 

 
Grupo divulga importância da Certificação Florestal a convite da SEDRF 

 
 

A convite da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, o Grupo 

Portucel Soporcel participou numa série de Sessões de Apresentação e Debate sobre as 

exigências da Certificação e a proposta de Código Florestal, subordinadas ao tema 

“FLORESTAS: ESPAÇO DO FUTURO”.  

As sessões foram presididas pelo Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e 

das Florestas e aconteceram entre 19 e 24 de Junho em diversos pontos do País – Porto, 

Coimbra, Faro e Santarém – tendo tido como público alvo, entre outros, os governos 

civis, autarquias, técnicos da Autoridade Florestal Nacional, associações e 

confederações do sector florestal, empresas, gabinetes técnicos florestais e Protecção 

Civil. 

O Grupo foi convidado a assegurar a apresentação sobre a Certificação Florestal, 

devido à sua experiência e relevância como caso de sucesso, fazendo-se representar 

pela Engª Paula Guimarães, enquanto o Código Florestal foi apresentado pela 

Secretaria de Estado, através do seu Adjunto Engº Francisco de Oliveira Miguel.  

 
 



 
 

 
 
 

Face ao arranque lento e difícil, em Portugal, dos processos de certificação de 

proprietários florestais privados de pequena dimensão, o objectivo principal do Grupo 

foi procurar sensibilizar os presentes para a urgência da certificação florestal como 

garante da sustentabilidade e competitividade das fileiras florestais do País. Lançou-se, 

assim, o desafio aos diversos grupos de partes interessadas nesta temática, 

especialmente ao Estado, de se envidarem esforços para se criarem as condições 

conducentes ao sucesso dos processos de certificação regional e de grupo – mais 

adaptados à realidade dos pequenos produtores – e se estimular a melhoria da gestão 

dos espaços florestais.  

A partir das intervenções dos presentes, foi possível perceber a pertinência do tema e a 

boa receptividade da abordagem escolhida pelo Grupo para endereçar esta questão, 

fundamental para a sobrevivência da floresta portuguesa e do maior interesse para a 

Empresa. 

Encontram-se em anexo as apresentações do Grupo e da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Rural e das Florestas. 



CertificaCertificaççãoão FlorestalFlorestal
Paula Guimarães

Área de Certificação Florestal

Junho 2009

09
/0

6/
19

P
G

00
1



Agenda

1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel

2. Génese e Conceitos

3. Benefícios

4. O Processo

5. Promoção da Certificação da Floresta Privada pelo gPS

6. Um Desafio

7. Mensagem Final

09
/0

6/
19

P
G

00
2



1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel

Crescimento e Integração em Papel
estratégia de desenvolvimento assente na integração no negócio de papel
actualmente um dos grandes produtores europeus de papéis finos não revestidos

(UWF – Uncoated Woodfree Papers)

Nº Colaboradores do Grupo ≈ 2000

Capacidade produtiva
1,05 milhões de toneladas de papel
1,35 milhões de toneladas de pasta

Volume anual de negócios
superior a 1100 milhões de Euros

Exportações
> 950 milhões de Euros para 
cerca de 90 países, nos 5 continentes

Fonte: grupo Portucel Soporcell (Relatório e Contas 2008)

Figueira

Setúbal

Cacia

INDÚSTRIA
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1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel
FLORESTA

Maior proprietário/ gestor florestal privado 
em Portugal (≈ 1,3 % do território nacional)

≈ 120.000 ha de floresta

(≈ 74% plantações de Eucalipto)

CERT. FSC - Certificado nº SA-FM/COC-001785 

≈ 102.000 ha de floresta

Aliança Florestal – gestão florestal e 
exploração

RAIZ – Instituto para a investigação da 
floresta e do papel

• Floresta sustentada nas melhores práticas e conhecimento actual
• Biodiversidade e várias produções agro-florestais (vinho, cortiça, pastagens, etc.)
• Floresta gerida pelo Grupo é importante sumidouro de carbono, contribuindo, assim, para a 

redução dos gases com efeito de estufa na atmosfera
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1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel

CADEIA DE VALOR NO gPS
Integração da floresta até ao papel, tendo o consumidor como objectivo.

Floresta
Pasta

Papel

Canais de 
Distribuição

Consumidores

R&D

Energia
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2. Génese e Conceitos

Crescente responsabilidade corporativa e exigências do consumidor (valores ambientais e sociais) 

Certificação florestal oferece uma solução global para os negócios e para os consumidores.

Porquê Certificar?

Forças motrizes - vários factores, principalmente os MERCADOS:

– exigências de mercado (produtos certificados reconhecidos como 

valorizados)

– competição entre fornecedores de mercado

– ambiente social ou pressão ambiental 
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2. Génese e Conceitos

Source: grupo Portucel Soporcel

permite enviar ao cliente do produto florestal uma mensagem sobre  a  sua origem

CERTIFICAÇÃO - exigência dos MERCADOS 
(consumidores querem ter a certeza de que os produtos provêem de uma floresta bem gerida)
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2. Génese e Conceitos

Certificação Florestal ou 
Certificação da Gestão Florestal

Avaliação independente e acreditada das 
florestas para determinar se estão a ser 
geridas de acordo com um conjunto de 
normas acordadas (por ex. Princípios e 
Critérios do FSC ou NP4406).

Para colocar um selo (label) no produto final 
é necessário certificar também a cadeia de 
responsabilidade (CdR), ou cadeia de custódia 
(CoC)

CdR - percurso da matéria-prima desde a 
floresta até ao consumidor (incluindo fases de 
processamento, transporte, transformação, 
manufactura e distribuição).
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2. Génese e Conceitos

Avaliação, de forma independente, por 
uma entidade certificadora, da
rastreabilidade da matéria-prima 
proveniente da floresta em todas as 
etapas de transformação do produto, até
chegar ao consumidor final

Certificação de Cadeia de Responsabilidade

FM CoCCoC CoC Impressão
do 

logótipo

Florestas bem 
geridas

Fábrica de pasta e papel Distribuição de papel Gráfica/Editor Cliente final  
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Exemplo para o sector papeleiro

Fonte: Grupo Portucel Soporcel



Gestão Florestal

Cadeia de Responsabilidade

Cadeia de Responsabilidade

Produto Certificado

CERTIFICAÇÃO

Fonte: grupo Portucel Soporcel

2. Génese e Conceitos
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Floresta Mundial Certificada

Fonte: FSC Internacional (dados 2009), PEFC Internacional (dados 2009) e FAO (dados 2005)

Área total de floresta
mundial certificada (2009)

92%
8%

35%

65%

FSCFSC

PEFCPEFC

Área florestal mundial = 3.952 M ha

2. Génese e Conceitos
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Floresta Nacional Certificada

Fonte: FSC Internacional (dados 2009), PEFC Internacional (dados 2009) e AFN (IFN, 2007)

Área florestal nacional = 3,41 M ha

Área total de floresta
nacional certificada (2009)

94% 6%
46%

54%
gPSgPS

OutrosOutros

2. Génese e Conceitos
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3. Benefícios

Produtores florestais

• venda de matéria-prima a preço bonificado nas fábricas (caso da madeira no gPS)

• acesso/ permanência no mercado dos produtos certificados (madeira, cortiça, ...)

A prazo, trata-se de uma questão de sobrevivência!

Benefícios adicionais:

• melhoria da gestão florestal (vertentes técnica, ambiental e condições de trabalho)

• reconhecimento da boa gestão florestal por parte de diversas entidades

• facilidade de acesso a financiamentos, quando disponíveis

• sustentabilidade da produção (ex. oferta de madeira)

• interacção e cooperação com outros agentes para a gestão responsável das florestas

• ordenamento e desenvolvimento regional, essenciais à protecção da floresta09
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3. Benefícios

Trabalhadores e 
comunidades locais

• respeito dos direitos legais 
dos trabalhadores

• qualifica a mão-de-obra
(formação)

• melhora as condições de 
trabalho e reduz os 
acidentes de trabalho

• operações com menos 
impactes ambientais
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Empresas
• acesso/ permanência 

nos mercados (vantagem
competitiva)

• possível acesso a 
financiamentos

• melhor imagem e
comunicação com as 
partes interessadas

• melhoria contínua da 
gestão e reconhecimento

Sociedade, em geral

• cumprimento da 
legislação em vigor

• gestão responsável dos 
espaços florestais e 
comércio responsável

• manutenção da 
integridade das florestas
(menores impacts 
ambientais)

• conservação dos valores 
naturais (biodiversidade, 
recursos hídricos, solos, 
paisagens e ecossistemas) 

• sustentabilidade do 
emprego



4. O Processo

Preparação da entidade candidata e 
selecção da entidade certificadora

Pré-auditoria (pré-avaliação)

Auditoria (avaliação)

Relatório

Resolução de Não-Conformidades Maiores

Decisão de Certificação

Processo de certificação florestal passo-a-passo
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4. O Processo

Principais Etapas de Preparação da Entidade Candidata 

Política Florestal Legislação Definição e caracterização da UGF Apuramento 
de Indicadores Referencial técnico (AIA, Riscos, AISE) 
Interface com prestadores de serviços (transf. requisitos) 

Avaliação e conservação da Biodiversidade PGF Formação 
Comunicação Registos e Monitorização Cadeia de responsabilidade 

Auditorias Candidatura

Sist. Certificação Modalidades de Certificação
• Individual

• Grupo

• Regional (PEFC)  ;  SLIMF (FSC)
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Fonte: grupo Portucel Soporcel



5. Promoção da certificação da floresta privada em Portugal pelo gPS

• certificação do património sob gestão (actualmente representa 
quase 50% da área certificada em Portugal)

• estabelecimento de prémio pecuniário de 4€ por cada m3 de 
madeira certificada recebida do mercado

• protocolos com as principais organizações do sector

• promoção de diversas acções de formação e demonstração
externas:

- proprietários florestais
- técnicos das associações florestais

• participação activa em diversas iniciativas promovidas pelo 
WWF Internacional para a certificação de pequenos proprietários

• participação nas iniciativas nacionais do FSC e PEFC
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6. Um Desafio

Que papel pode o Estado desempenhar?

• sensibilizar para a urgência da certificação florestal como garante da sobrevivência e 
competitividade das principais fileiras florestais nacionais e da gestão florestal sustentável

• dinamizar programas de formação profissional e sensibilização, intensivos e com 
representatividade no País, endereçando os temas chave e as exigências da certificação

• posicionar-se como gestor de grupos de certificação ou de regiões e liderar iniciativas às 
quais iriam aderindo elementos

• disponiblizar e facilitar acesso a documentação e informação relevante: boa base de dados 
de legislação aplicável, inventário de recursos naturais, templates simplificados de PGF

• disponibilizar apoio técnico especializado e linha aberta para esclarecimento de questões 
sobre PGF’s e certificação

• dinamizar no curto prazo o cadastro para as regiões que não dispõem do mesmo

• criar incentivos financeiros e fiscais para entidades certificadas

09
/0

6/
19

P
G

00
18



7. Mensagem Final

Riscos decorrentes de NÃO certificar, em Portugal
• produtos nacionais de base florestal incapazes de estar ou aceder a determ. mercados
• perda de oportunidade de impulsionar a gestão florestal sustentável das florestas
• desinteresse e receio de investir na floresta
• imagem do País penalizada, no que respeita ao sector florestal

Não sobrevivência das 
principais fileiras

florestais

Produtos não 
certificados começam a 

não vender!

Floresta Portuguesa 
em Risco
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Certificação = Solução Win-Win



7. Mensagem Final

É Urgente:
1. Criar políticas e incentivos aos processos de certificação em 
Portugal, com o objectivo de garantir a continuidade da fileira 
florestal nacional e melhorar a gestão florestal
2. Criar condições para a dinamização das modalidades de 
certificação vocacionadas para os pequenos proprietários/ 
produtores09

/0
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Obrigada.Contactos:  
gestaoflorestal@portucelsoporcel.compaula.guimaraes@portucelsoporcel.com

Como?
- Estabelecimento, pelo MADRP, de um objectivo colectivo de 
certificar 75% da área florestal nacional, num prazo de 5 anos
- Adesão dos proprietários/ produtores a iniciativas de 
certificação de grupo ou regionais

7. Mensagem Final
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CCÓÓDIGO FLORESTALDIGO FLORESTAL



improdutivos
2%

águas 
interiores

1% matos e 
pastagens 

espontâneas
23%

florestas
38%

áreas sociais
3%

áreas 
agrícolas

33%

EspaEspaçços Florestais em Portugalos Florestais em Portugal

As florestas ocupam 38%

Os espaços florestais ocupam 
64% do território

Dados: 
5.º Inventário Florestal Nacional, 2005-06
(Autoridade Florestal Nacional)



EspaEspaçços Florestais em Portugalos Florestais em Portugal

corine landcover 2000
instituto do ambiente

floresta

matos e pré-florestas
outras formações
silvestres



QUANTO VALE A FLORESTA PORTUGUESA?QUANTO VALE A FLORESTA PORTUGUESA?

3,2 % do PIB Nacional3,2 % do PIB Nacional

12% do PIB Industrial12% do PIB Industrial

11% das Exporta11% das Exportaççõesões

260.000 postos de trabalho260.000 postos de trabalho



Necessidade de uma matriz legal claraNecessidade de uma matriz legal clara

A necessidade de um A necessidade de um ““ccóódigo florestaldigo florestal”” data do indata do iníício do scio do sééculo culo 
XIX, como resposta ao jXIX, como resposta ao jáá então pulverizado e desactualizado então pulverizado e desactualizado 
edifedifíício legislativo.cio legislativo.

Apenas em 1901, com a entrada em vigor do Regime Florestal, se Apenas em 1901, com a entrada em vigor do Regime Florestal, se 
concretizou no direito nacional a primeira peconcretizou no direito nacional a primeira peçça legislativa de cariz a legislativa de cariz 
geral.geral.

Um sUm sééculo de produculo de produçção legislativa determinou a existência de ão legislativa determinou a existência de 
dezenas de diplomas, sem agregadezenas de diplomas, sem agregaçção e sem matriz estruturante.ão e sem matriz estruturante.



ReorganizaReorganizaçção da matriz legal do sectorão da matriz legal do sector

CCóódigo Florestaldigo Florestal

Novo regime de Arrendamento Rural Novo regime de Arrendamento Rural 

Novo regime jurNovo regime juríídico da Reserva Agrdico da Reserva Agríícola Nacional cola Nacional (j(jáá publicada)publicada)

NNíível programvel programááticotico



ReorganizaReorganizaçção da matriz legal do sectorão da matriz legal do sector

CriaCriaçção da Autoridade Florestal Nacionalão da Autoridade Florestal Nacional

ConsolidaConsolidaçção do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios ão do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Novo regime jurNovo regime juríídico das Zonas de Intervendico das Zonas de Intervençção Florestalão Florestal

Regime jurRegime juríídico dos planos de ordenamento, gestão e intervendico dos planos de ordenamento, gestão e intervençção ão 

florestalflorestal

NNíível Operativovel Operativo



ReorganizaReorganizaçção da matriz legal do sectorão da matriz legal do sector

Novo regulamento do Fundo Florestal PermanenteNovo regulamento do Fundo Florestal Permanente

Novo regime para as OPF e com as OSCNovo regime para as OPF e com as OSC

Novo regime de criaNovo regime de criaçção e funcionamento das equipas de Sapadores ão e funcionamento das equipas de Sapadores 

FlorestaisFlorestais

CriaCriaçção do PNPE e do Dispositivo Integrado de Prevenão do PNPE e do Dispositivo Integrado de Prevençção Estruturalão Estrutural

NNíível Operativovel Operativo



Um novo olhar para as fileirasUm novo olhar para as fileiras

CriaCriaçção do Centro de Negão do Centro de Negóócios da Figueira da Fozcios da Figueira da Foz

Gestores de conta dedicados para acompanhamento dos mais de 2 miGestores de conta dedicados para acompanhamento dos mais de 2 mil l 

milhões de euros de investimento no sectormilhões de euros de investimento no sector

Estrutura de Missão para a valorizaEstrutura de Missão para a valorizaçção dos montadosão dos montados

Programa para a valorizaPrograma para a valorizaçção das Indão das Indúústrias de Madeira de Pinhostrias de Madeira de Pinho



Um novo olhar para o territUm novo olhar para o territóóriorio

Novo impulso aos programas de certificaNovo impulso aos programas de certificaçção nos territão nos territóórios prios púúblicos e blicos e 

comunitcomunitááriosrios

ValorizaValorizaçção dos baldios com a criaão dos baldios com a criaçção da CNVTCão da CNVTC

Programa de AcPrograma de Acçção de combate ao Nemão de combate ao Nemáátodotodo



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

ReorganizaReorganizaçção do enquadramento legislativo do sectorão do enquadramento legislativo do sector

SimplificaSimplificaçção da legislaão da legislaçção florestalão florestal

CompilaCompilaçção de 60 diplomasão de 60 diplomas

ActualizaActualizaçção e adaptaão e adaptaçção ão àà realidade actual e desafios realidade actual e desafios 
futurosfuturos



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

OrganizaOrganizaçção em 6 componentes fundamentaisão em 6 componentes fundamentais

OrientaOrientaçções de ões de 
PolPolíítica Florestaltica Florestal

Planeamento, Ordenamento Planeamento, Ordenamento 
e Gestão Florestale Gestão Florestal

Incidências do Incidências do 
Regime FlorestalRegime Florestal

ValorizaValorizaçção dos recursos ão dos recursos 
florestaisflorestais

ProtecProtecçção do ão do 
patrimpatrimóónio silvnio silvíícolacola

Regime de contraRegime de contra--
ordenaordenaçções florestaisões florestais



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

1. São definidos, de forma clara e inequívoca, os objectivos da política florestal; 

2. É concedida a competência de executar a política florestal e de gerir a 
generalidade dos espaços florestais públicos à Autoridade Florestal Nacional;

3. São explicitados todos os instrumentos programáticos e de planeamento, 
conferindo previsão legal à Estratégia Nacional para as Florestas e 
consolidando o planeamento florestal em três níveis  – Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal; Planos de Gestão Florestal; e Planos Especiais de 
Intervenção Florestal;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

4. Determinam-se regras de gestão florestal obrigatória – operações silvícolas 
mínimas, e é prevista a penalização dos proprietários que não apresentem e 
cumpram um PGF quando este é exigido;

5. As normas técnicas de silvicultura e de gestão florestal passam a estar 
consagradas na legislação;

6. O corte de arvoredo em operações não previstas em PGF e para áreas 
superiores a 5 ha passa a estar sujeito a licenciamento, salvaguardando desta 
forma o impacto que as operações não planeadas têm nos recursos silvestres;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

7. O Inventário Florestal, instrumento relevante para o conhecimento da 
realidade florestal nacional e para a fundamentação das estratégias públicas e 
dos agentes do sector, passa a ter existência consagrada em lei;

8. Os usos do solo em espaços percorridos por incêndios não podem ser 
alterados nos quinze anos subsequentes à ocorrência, alargando o período já
consagrado e modernizando o regime associado;

9. A manutenção da floresta no território é salvaguardada pela obrigação de 
protecção da regeneração natural ou de arborização de áreas ardidas;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

10. As arborizações com espécies de rápido crescimento terão que ser 
autorizadas pela AFN quando se trate de áreas superiores a 10 ha. Abaixo 
desse valor o licenciamento é das câmaras municipais carecendo de parecer, 
nas áreas classificadas, do ICNB;

11. O Regime Florestal passa a ter três tipologias: - total (Estado) parcial (baldios 
e Câmaras) e especial (terrenos alvo de subvenções do Estado ou submetidos 
voluntariamente);

12. Todos os terrenos perdidos a favor do Estado e com áreas superior a 10 ha 
passam a integrar obrigatoriamente o regime florestal;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

13. A desafectação do regime florestal total obriga à integração de uma área igual 
multiplicada pelo factor 2 e do regime florestal parcial obrigada à integração 
de uma área igual multiplicada pelo factor 1,5;

14. Todos os terrenos insertos nos regimes florestais passam a ser demarcados, e 
a estar sujeitos a normas de acesso e circulação; 

15. As regras de protecção do arvoredo de interesse público são revistas, 
definindo claramente a responsabilidade de manutenção deste valioso 
património florestal, paisagístico e cultural;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

16. A protecção do sobreiro e azinheira é reforçada e adequada à realidade das 
actividades que nessas áreas se desenvolvem. As áreas sujeitas a cortes por 
razões de interesse público terão que ser compensadas com uma área igual 
multiplicada pelo factor 1,5 e os cortes ilegais passam a ser punidos com 
interdição de 30 anos;

17. A protecção de outras espécies florestais indígenas passa a ter consagração 
legal e um regime específico;

18. A protecção do património cultural deve ser obrigatoriamente garantido nas 
operações silvícolas e de mobilizações de terreno;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

19. São responsabilizados todos os proprietários e produtores florestais pela 
salvaguarda do património florestal, no que respeita particularmente à defesa 
contra agentes bióticos;

20. As áreas da caça e pesca em águas interiores, da silvopastorícia e da relação 
com a agricultura passam a dispor de regimes de intervenção que obrigam e 
garantem à sustentabilidade ambiental;

21. A apanha de cogumelos e de plantas aromáticas, que há muito reivindicava 
legislação e enquadramento, passa a estar consagrada e as suas limitações 
definidas;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

22. O azevinho, espécie protegida e de elevado valor ecológico, não pode ser 
sujeito a arranque, transporte ou venda. As coimas relativas à infracção são 
aumentadas;

23. As actividades desportivas em espaço florestal passam a ser objecto de 
autorização pelos proprietários e sujeitas a regras claras de salvaguarda do 
património florestal;

24. São considerados como instrumentos de fomento, a investigação florestal, o 
associativismo florestal, o interprofissionalismo, os fundos de investimento, o 
Fundo Florestal Permanente e os benefícios fiscais;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

25. Os técnicos que desenvolvem actividades na área florestal passam a estar 
obrigatoriamente registados na AFN, bem como as entidades que, em nome 
da administração, possam a exercer funções públicas, necessitando para tal 
de ser credenciadas pela AFN;

26. Para além do Conselho Florestal Nacional, passa a ser também considerado 
como órgão de consulta, o Conselho Consultivo para a Fitossanidade Florestal;

27. É criado um Sistema Nacional de Informação de Recursos Florestais, 
partilhado com o ICNB, onde se incluirão todas as actividades, licenciamentos, 
instrumentos de planeamento e de gestão do património – incluindo os 
centros de custos;

As principais inovaAs principais inovaççõesões



O CO Cóódigo Florestaldigo Florestal

28. É criado um regime de contra-ordenações florestais que tipifica os diversos 
incumprimentos e violações ao Código;

29. Todos os pareceres necessários às autorizações são solicitados pela AFN sem 
qualquer obrigação complementar para os cidadãos, seguindo o princípio do 
balcão único; 

30. As Declarações de Imprescindível Utilidade Pública passam a ter uma duração 
limitada de cindo anos.

As principais inovaAs principais inovaççõesões
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Mais intervenMais intervençção no territão no territóóriorio



FLORESTASFLORESTAS

EspaEspaçço de futuro o de futuro 


	Apresentação Grupo_Certificação_Sessões SEDRF_Jun2009_ .pdf
	Agenda
	1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel
	1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel
	1. Perfil do Grupo Portucel Soporcel
	2. Génese e Conceitos
	2. Génese e Conceitos
	Floresta Nacional Certificada
	Que papel pode o Estado desempenhar?
	Riscos decorrentes de NÃO certificar, em Portugal


