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I. O ANO DE 2018
A apresentação do Plano de Atividades, bem como do respetivo orçamento, é sempre um 

momento de entusiasmo, pois nele estão refletidos um conjunto de projetos e iniciativas que 

acreditamos ter um impacto na atividade da Federação Portuguesa de Golfe em cada ano.

A FPG está a viver um período de mudanças. Mudança na forma de trabalhar, de 

comunicar, de gerir e de atuar, sendo que estas mudanças, já hoje sentidas, serão 

acentuadas no decorrer dos próximos anos.

É vital que a FPG e o Golfe Nacional se adaptem aos tempos modernos, às necessidades e 

expectativas das pessoas, e ao rigor e transparência que são exigidos às organizações de hoje.

Queremos uma FPG mais próxima dos clubes, mais presente na vida dos seus praticantes 

e mais comprometida com o crescimento sustentável do Golfe, em todos os seus vetores, 

sejam eles na área desportiva, sejam do ponto de vista da indústria.

É neste trabalho, em rede e colaborativo, através de parcerias sólidas e eficazes, que se 

percorrerá um caminho rumo ao crescimento do número de praticantes, aos resultados 

desportivos de excelência e à visibilidade de uma modalidade que tantos benefícios 

transversais traz para o nosso país.

Vamos dar inicio a mais um ano de atividade que esperamos ser de oportunidades que 

devem ser capitalizadas para que possam dar corpo a um conjunto de resultados que 

todos beneficiarão.
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II. FOMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

O Projeto de Desenvolvimento Juvenil continua a revelar-se um importante e estruturante 

programa no âmbito do fomento e desenvolvimento da modalidade, levando o golfe a dezenas 

de municípios, centenas de escolas e dezenas de milhares de jovens de todo o país.

No ano 2018, daremos continuidade aos formatos até agora utilizados, reforçando em mais 

municípios a vertente cultural e competitiva, tanto para alunos, como para professores, através 

do Drive School e Drive Prof.

O atual circuito Drive Challenge passará a chamar-se Drive School já no ano letivo 2017-2018.

A estrutura de recursos humanos manter-se-á em 2018, com dois colaboradores alocados a 

tempo inteiro ao Projeto.

O Projeto incluirá as seguintes ações: 

WORKSHOPS DRIVE SCHOOL

Ações de formação com a duração de duas horas, dirigidas a professores de educação física do 

1º ciclo, para apresentação e explicação do funcionamento do circuito. 

Serão realizadas 43 ações municipais em 2018, dirigidas pelos Delegados Drive das várias 

regiões do país. 

FORMAÇÕES ACREDITADAS GOLFE NA ESCOLA, UM NOVO DESAFIO

Trata-se de ações de formação com a duração de 25 horas, dirigidas a professores de educação 

física do ensino básico e secundário que tenham ou que venham a ter grupos de equipa de 

Golfe do Desporto Escolar.

Estão previstas quatro ações de Nível 1 e uma de Nível 2, no total cinco ações de formação 

regionais de 25 horas cada uma.

DRIVE SCHOOL

É um circuito nacional que se realizará em seis regiões do país e em 33 municípios.

O circuito inclui qualificações nas escolas, qualificações municipais e qualificações regionais. Os 

oito melhores alunos, e os quatro melhores professores de cada região serão qualificados para a 

Final Nacional. 
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Mais do que um circuito competitivo, o Drive School tem também o objetivo de mudar a 

cultura desportiva e levar as famílias para os campos de golfe durante os eventos municipais 

organizados pelos campos/clubes.

DRIVE PROF.

É um circuito competitivo destinado aos professores de educação física das escolas abrangidas 

pelo Projeto. Estão previstos 19 torneios para 2018, sendo 18 regionais e o Campeonato Nacional 

em conjunto com o Drive School. 

Pretende-se com este circuito motivar os professores com alunos inscritos no Drive School, bem 

como os que desenvolvem trabalho com os grupos de equipa do Desporto Escolar.

O Drive Challenge será destinado aos atletas com handicap da 4ª à 6ª categorias nos 

escalões Sub10 e Sub12, e com handicap da 3ª à 5ª categorias nos restantes escalões.

O Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens será um circuito competitivo composto 

por cinco torneios, que conduzirão à grande final nacional que apurará o jovem campeão 

nacional de cada escalão. 

ENCONTRO DELEGADOS DRIVE

Trata-se de uma iniciativa com início em 2017, e que tem por objetivo gerar um maior 

envolvimento dos clubes, diretores e treinadores. A equipa da FPG dará formação a estes 

agentes para que possam desenvolver ações relacionadas com o Projeto Drive junto da sua 

comunidade. Estão previstos seis encontros em 2018.

ROAD SHOWS

Têm por objetivo divulgar a modalidade junta da comunidade portuguesa, tendo lugar em 

festivais. Estão previstos cinco eventos para o ano 2018.

Professores

1º Ciclo (3º e 4º ano)

Jovens Principiantes / Clubes

Jovens Elite / Clubes

DRIVE PROF.

DRIVE CHALLENGE

DRIVE SCHOOL

DRIVE TOUR
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III. ATIVIDADE 
DESPORTIVA

O desenvolvimento da atividade desportiva manter-se-á um dos pilares fundamentais da 

atuação da Federação Portuguesa de Golfe. Pretende-se dar início a um trabalho realizado de 

forma mais descentralizada, atribuindo aos clubes responsabilidades no âmbito desta área.

CAMPEONATOS

A organização dos quadros competitivos nacionais é uma das prioridades da FPG, tratando-se 

da principal plataforma competitiva em Portugal.

Em 2018, o quadro competitivo nacional irá sofrer alterações significativas.

O Circuito FPG passará de seis para 10 torneios. Cinco torneios serão organizados pela FPG, 

sendo dois deles pontuáveis para o Ranking Mundial Amador, WAGR. Os restantes cinco 

torneios serão competições de clubes, por eles organizadas.

O quadro competitivo Circuito Drive será dividido pelo Drive Challenge e Drive Tour  

– Campeonato Nacional de Jovens.

Esta alteração pretende, por um lado, criar mais oportunidades de jogo para os jovens iniciados, 

e por outro, preparar os melhores jovens jogadores para o Campeonato Nacional de jovens e 

Seleções Nacionais. 

Com esta alteração haverá uma ligação e continuidade competitiva com o Projeto Drive.

QUADRO COMPETITIVO NACIONAL

Em 2018, serão organizadas pela Federação Portuguesa de Golfe as seguintes 

competições oficiais:

1. Campeonato Nacional de Pares Mistos

2. Campeonato Nacional de 2ª Categoria

3. Campeonato Nacional de 3ª Categoria

4. Campeonato Nacional de 4ª Categoria 

5. Campeonato Nacional de Seniores

6. Campeonato Nacional de Seniores por Clubes

7. Campeonato Nacional de Pares

8. Campeonato Nacional de Pares Seniores

9. Dois Torneios do Circuito FPG

10. Grande Final do Circuito FPG

11. 5 Torneios Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens 
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12. Grande final Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens

13. Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI

14. Campeonato Nacional de Clubes de Mid-Amateur BPI

15. Campeonato Nacional de Clubes Sub18 e Sub14

16. Campeonato Nacional de Clubes Solverde

17. Campeonato Nacional Absoluto 

18. Taça da Federação Portuguesa de Golfe - BPI

19. Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens

20. Campeonato Internacional Amador de Portugal Senhoras

21. Campeonato Nacional de Jovens em Pitch&Putt

22. Campeonato Nacional de Mid-Amateur em Pitch&Putt

23. Campeonato Nacional de Seniores em Pitch&Putt

24. Campeonato Nacional de Pitch&Putt

25. Campeonato Nacional de Clubes em Pitch&Putt

26. Liga Regional de Pitch & Putt

27. Taça da FPG Pitch & Putt.

Torneios de clubes que integrarão o Circuito FPG:

• Aberto do Estoril – Club de Golf do Estoril

• Lisbon Cup – Lisbon Sports Club

• Taça Kendal – Oporto Golf Club 

• Taça Maria Joana Avillez – Clube de Golfe do Montado 

• Taça Mendes de Almeida – Clube de Golfe Vidago Palace. 

Torneios organizados por clubes:

• 31 torneios do Circuito Drive Challenge.

SELEÇÕES NACIONAIS

Em 2018, continuaremos o trabalho iniciado em 2017 com especial foco nas camadas mais 

jovens e na preparação dos atletas da Seleção via competição.

Serão desenvolvidas ações de formação junto dos clubes, com treinadores e técnicos 

especializados em várias áreas do treino, incluindo preparação física, jogo curto, técnica, 

liderança e comunicação, entre outras.

Pretende-se que os clubes tenham um papel mais ativo no desenvolvimento do processo 

desportivo dos atletas, uma vez que são eles quem tem o contacto permanente com os 

jogadores. À FPG caberá a disponibilização de meios a clubes e atletas para que todos possam 

progredir na sua carreira desportiva.

A atividade das Seleções em 2018 tem como principais objetivos a preparação para:

• Top 20 do Campeonato do Mundo;

• A manutenção no European Amateur Team Championship Division 1;

• Apuramento para a Division 1 no European Boys Team Championship; 

• O lugar de pódio no European Young Masters. 
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Prevemos participar em 43 competições internacionais, num total de 153 participações 

individuais.

Estão previstos quatro estágios nacionais e quatro estágios de deteção de talentos.

No âmbito do acompanhamento ao treino, estão previstas 12 visitas do Treinador Nacional a 

academias/clubes de todo o país.

CAR GOLFE

Partindo do pressuposto que só o treino intensivo e controlado permite chegar à excelência, 

em 2018, a FPG pretende desenvolver uma equipa de quatro atletas em regime de internato no 

Centro de Alto Rendimento do Jamor – CAR.

O CAR, em regime de internato, permite uma excelente articulação entre o treino e as atividades 

escolares.

Estes atletas serão acompanhados por técnicos da FPG de forma permanente. Haverá um 

treinador dedicado ao acompanhamento destes jovens atletas, que trabalhará na dependência 

direta do Treinador Nacional.

O treino diário de golfe será realizado no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor e nos 

campos de golfe da região de Lisboa.

O treino físico será realizado no ginásio do CAR, assim como o acompanhamento médico e 

nutricional.

Os atletas frequentarão a Escola Secundária Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha. Para o 

acompanhamento e apoio escolares serão usados os serviços disponíveis no CAR.

Estes atletas terão um calendário competitivo anual pré-definido.

ENQUADRAMENTO TÉCNICO

O enquadramento técnico das Seleções Nacionais será em 2018 o mesmo de 2017, 

acrescentando-se o treinador dedicado ao CAR GOLFE.

Por forma a contribuir para uma melhor gestão de todos os processos relacionados com a 

disciplina de Pitch & Putt, a Equipa Técnica da FPG incluirá um elemento responsável por esta 

área. As responsabilidades deste elemento incluem, entre outras, a organização e gestão do 

calendário, critérios de seleção e comunicação com os clubes.
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GOLFE PROFISSIONAL

Manter-se-á em 2018 o projeto Portugal Golf Team, com o objetivo de apoiar logística e 

tecnicamente os jovens atletas que optam pela via do profissionalismo de jogo.

FORMAÇÃO

A Formação terá em 2018 uma maior dinâmica, em especial no que às Regras de Golfe diz 

respeito. 

Está prevista a realização de Cursos de Treinador de Grau I, Grau II e Grau III. Serão estabelecidas 

parcerias com universidades, com o fim de delegar nessas universidades a realização do Curso 

de Treinadores de Grau I.

Desenvolver-se-ão ainda as seguintes ações:

1) FORMAÇÃO DE TREINADORES DE GOLFE

Treinadores Grau I

•  Os cursos de Grau I serão realizados por entidades externas, devidamente credenciadas 

pelo IPDJ; 

•  Manter-se-ão os pré-requisitos vigentes à presente data; 

•  A bolsa de formadores de matérias específicas será aprovada pela FPG e pela PGA. 

Treinadores Grau II

•  Seis módulos presenciais de dois dias e meio cada um;

•  Estágios supervisionados em contexto de trabalho; 

•  Avaliação: exames teóricos e práticos – relatório de estágio.

Treinadores Grau III

•  Seis módulos presenciais de dois dias e meio cada um;

•  Estágios supervisionados em contexto de trabalho; 

•  Avaliação: exames teóricos e práticos – relatório de estágio.

Treinadores todos os Graus

Ações de formação contínua para obtenção de créditos para a manutenção do Titulo 

Profissional de Treinador Desportivo (TPTD), conforme previsto na lei.
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2) FORMAÇÃO EM REGRAS

Dada a profunda alteração das Regras de Golfe no ano 2019, será desenvolvido um conjunto de 

ações e workshops no Norte, Centro e Sul do país, com vista à sua divulgação.

Estas ações serão dirigidas a clubes e praticantes de uma forma geral, e prevê-se o seu início no 

segundo semestre de 2018.

Serão produzidos conteúdos audiovisuais e outros materiais para a promoção e divulgação 

destas alterações. Será traduzido e impresso o novo “Livro do Jogador”. Será traduzido e 

disponibilizado em formato digital o “Livro de Regras”. E será traduzida a “Rules App”.

3) CURSOS DE ÁRBITROS

Serão realizados cursos de árbitros para divulgação e aferição de conhecimentos sobre as novas 

regras. Estes cursos serão dirigidos aos atuais árbitros e serão de cariz obrigatório, tendo como 

objetivo habilitá-los para a arbitragem em 2019 com as novas regras que entrarão em vigor no 

dia 1 de janeiro desse ano.

4) ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS

Destinatários – os candidatos a árbitro de golfe; os candidatos a organizador de torneios; 

clubes; praticantes; e outros interessados.

Conteúdos – “preparar, organizar e conduzir torneios de golfe”; “Sistema de Handicaps e Course 

Rating”; e “conhecimento e prática do Datagolf”.

Duração – oito horas em dois dias de fim de semana, com teste de avaliação.
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HANDICAPS & COURSE RATING

Regulamentos e Políticas de Gestão de Handicap

A Federação Portuguesa de Golfe continuará em 2018 a promoção da implementação de 

um sistema de handicap:

•  justo e robusto, com apropriados níveis de equidade;

•  inclusivo e abrangente, no sentido de permitir incluir vários perfis de jogadores e contribuir 

para a entrada de novos jogadores;

•  claro e transparente, com conceitos e formatos de comunicação que permitam a 

compreensão pelos jogadores e agentes desportivos.

No que concerne ao Sistema de Handicap EGA, mantêm-se em vigor para 2018 os 

seguintes regulamentos de Handicap:

•  Manual Sistema de Handicap EGA – manual da edição para Portugal;

•  Apêndice P – com o resumo das decisões específicas para Portugal;

•  Apêndice CBA;

•  Apêndice Revisão Anual;

•  Decisões do Sistema de Handicap EGA – Portugal.

Prevê-se adicionar os seguintes apêndices:

•  Apêndice Membros Institucionais – Procedimentos sobre “estatuto de organizador de voltas 

válidas para handicap”, que resume as condições para obtenção e manutenção deste 

estatuto; 

•  Apêndice Handicap RIO – que complementa o Sistema de Handicap EGA para os 

jogadores do registo individual online.

Estão ainda previstas alterações pontuais ao Regulamento de Handicaps P&P.

No âmbito do World Handicap System (Sistema Mundial de Handicaps), a FPG continuará a 

gerir a comunicação sobre esta temática a nível nacional, em coordenação com organismos 

internacionais de golfe.

ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO

A monitorização à implementação do Sistema de Handicap EGA 2016–2019 continuará em 2018 

com a análise de indicadores estatísticos nacionais de handicap.

Dar-se-á continuidade à gestão da atribuição e manutenção do estatuto de “autoridade de 

handicap” aos clubes, e da possibilidade de organização de competições válidas para handicap 

pelos membros institucionais, no âmbito dos direitos e deveres regulamentados.

No âmbito da gestão de handicap, serão asseguradas as necessidades pontuais de inquéritos 

técnicos e pedidos de recurso. Manter-se-á também o acompanhamento e auditoria aos registos 

de handicap dos jogadores de handicap mais baixo.
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Na área da investigação de handicaps, continuarão a realizar-se análises estatísticas para 

preparação do planeamento futuro.

Manter-se-á a coordenação da evolução das funcionalidades do sistema informático de suporte 

à gestão de handicaps, com objetivos de clareza visual e processual, e orientação do utilizador 

para as melhores práticas. Em fase ainda exploratória, encontra-se a utilização de meios 

informáticos complementares para o registo de resultados EDS.

Quanto aos registos de handicap, será adicionada a informação do “SGD – Standard Gross 

Differential”, diferencial já usado pelas Comissões de Handicap na revisão de handicaps, que 

permitirá ao jogador visualizar para que handicap jogou em cada volta.

SERVIÇOS AOS CLUBES E MEMBROS INSTITUCIONAIS

Manter-se-á o apoio e suporte técnicos até aqui prestados aos agentes desportivos no âmbito 

do Sistema de Handicap, software Datagolf e gestão desportiva e competitiva.

A realização de formações pontuais para as Comissões de Handicaps e Técnicas será mantida. 

Está também prevista a inclusão de temáticas de handicap em ações de âmbito regional.

Os serviços aos clubes passarão a incluir o Datagolf Links e a gestão e distribuição dos acessos 

e configurações.

Relativamente aos materiais didáticos, dar-se-á continuidade à filosofia de preparação e 

distribuição de conteúdos simplificados para uso dos clubes nas comunicações com os seus 

associados. Manter-se-á a elaboração e distribuição dos materiais de apoio às alterações de 

software.

SERVIÇOS AOS CAMPOS DE GOLFE

Dar-se-á início à promoção e implementação do projeto “Avançar no Golfe”. Este projeto 

permitirá uma diversificação da oferta dos campos de golfe, tendo em consideração os 

diferentes perfis de jogadores (iniciantes, juniores, seniores, homens, senhoras e famílias), 

potenciando maiores níveis de satisfação dos sócios e clientes, e uma gestão mais eficaz da 

cadência de jogo. Para tal, a FPG disponibilizará aos campos aderentes, a classificação de um ou 

dois novos conjuntos de tees de saída mais curtos, assim como a classificação para homens dos 

atuais tees mais avançados.

Manter-se-á a reclassificação de campos de golfe, de acordo com o Sistema de Classificação da 

USGA e a manutenção da gestão da base de dados nacional de campos classificados, seguindo 

uma ótica de otimização dos recursos e dinamização da comunicação com os campos de golfe. 

Durante o ano 2018 efetuar-se-á ainda a implementação de um sistema de classificação de 

campos Pitch & Putt a nível nacional.



13

A temática de classificação de campos será integrada em módulo do programa curricular 

desenvolvido com o Turismo de Portugal, incidindo na relação entre a classificação dos campos 

de golfe e a manutenção dos mesmos. 

SERVIÇOS AOS JOGADORES DE GOLFE

Mantém-se para 2018 o serviço de apoio técnico para esclarecimento de questões de handicap 

aos jogadores, em coordenação com os respetivos clubes de filiação.

Com suporte no novo website da FPG, far-se-á o acompanhamento e atualização de conteúdos 

de handicaps e course rating, num formato e leitura mais claros.

Dar-se-á também início à operacionalização e implementação da gestão de handicap dos 

jogadores enquadrados no Registo Individual Online.
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IV. CENTRO NACIONAL 
DE FORMAÇÃO DE 
GOLFE DO JAMOR

CAMPO DE GOLFE

O Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor encerra em si um espaço privilegiado para 

a formação, fomento e desenvolvimento da modalidade, com especial incidência na região da 

Grande Lisboa.

Tal como em anos anteriores, o CNFG Jamor será disponibilizado a instituições diversas como 

a SPECIAL OLYMPICS e a Fundação São João de Deus. Também os clubes poderão continuar a 

desenvolver ações de captação de sócios naquele espaço.

Serão organizados eventos diversos, tais como torneios de 9 Buracos num formato jovem, Skills 

Challenges e Demo Days multimarcas e torneio de putts.

No que ao Campo de Golfe respeita, prevê-se para 2018 que sejam realizadas cerca de 16.000 

voltas de golfe, gerando uma receita na ordem dos €165.000, o que corresponderá a um 

aumento de cerca de 6% face a 2017.

No que ao Campo de Treino, e por forma a melhorar a experiência de treino no CNFG Jamor, 

espera-se realizar alguns melhoramentos neste espaço, como seja o aproveitamento do tee 

norte do campo de treino para funcionamento da Escola Júnior e o aluguer da zona de jogo 

curto – lado norte – a jogadores federados.

De referir ainda o desenvolvimento de uma aplicação informática para compra de cestos e que 

dará ao cliente uma relação dos dias de treino, horas, etc.

Prevê-se que em 2018 sejam batidos 46.000 cestos de bolas, o que representará uma receita de 

€98.000 e um aumento de 3% nas receitas em bolas de treino.
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ESCOLA NACIONAL DE GOLFE

A Escola Nacional de Golfe funcionará em 2018 com três treinadores certificados pelo IPDJ com 

o Titulo Profissional de Treinador de Desporto e estará apta a acolher particulares e empresas, 

bem como clubes que não disponham dos meios para o fomento, desenvolvimento e treino 

dos seus associados.

Manter-se-á o funcionamento da Escola Júnior, que conta, atualmente, com cerca de 150 jovens.

Serão realizados torneios da Escola Nacional de Golfe, dirigidos a alunos que ainda não tenham 

handicap, por forma a criar um ambiente competitivo equilibrado para jogadores iniciados.

Estima-se, para 2018, uma receita na ordem dos €138.000 na Escola Nacional de Golfe, mais 4% 

que em 2017.
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V. APOIO A CLUBES
Durante o ano 2018, o agora chamado Gabinete de Apoio a Clubes (anteriormente 

designado Gabinete de Planeamento e Sustentabilidade) continuará a dar apoio a clubes 

e restantes partes interessadas em áreas relacionadas com a sustentabilidade do golfe, 

nomeadamente:

•  Comunicação e divulgação de oportunidades de apoios financeiros comunitários e 

nacionais nos domínios I&D, educação, formação, juventude, desporto e do ambiente;

•  Desenvolvimento de planos, programas e projetos que visam a promoção da 

modalidade desportiva junto da comunidade local e de entidades internacionais;

•  Conceção e construção de instalações desportivas públicas dedicadas ao golfe ou que 

incluam este desporto (complexos desportivos e espaços multifunções); 

•  Monitorização da legislação nacional e comunitária com incidência no setor do golfe.

PLANO ESTRATÉGICO

Até 2020, a FPG propõe-se criar as condições necessárias ao aumento do número 

de praticantes federados e da dimensão média dos clubes nacionais, promovendo 

transversalmente uma estratégia de comunicação agregadora para a modalidade, bem 

como a criação de um programa para a sua transformação.

Para cumprir este objetivo, foi desenvolvido um plano estratégico, dinamizado pela FPG 

e elaborado pela Deloitte, que contou com a colaboração de representantes de clubes 

e entidades do golfe nacional. O processo de planeamento estratégico estabelece as 

principais linhas de orientação que servem de base à estratégia da FPG para o triénio 2018-

2020. O quadro de definição estratégica apresenta os objetivos e as iniciativas estratégicas, 

bem como um conjunto de indicadores de desempenho que visam o acompanhamento, 

monitorização e avaliação do cumprimento do plano.

Os objetivos e as iniciativas propostas no plano resultaram da análise do contexto em que 

a FPG se insere, da identificação dos desafios para transformar a modalidade em Portugal, 

do benchmark de programas dinamizados por outras Federações, bem como da análise 

efetuada a um conjunto de boas práticas internacionais direcionadas para diferentes 

objetivos inerentes à valorização da modalidade.
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Durante o ano 2018, o Gabinete de Apoio a Clubes efetuará a gestão do conjunto 

de iniciativas estratégicas propostas para o triénio 2018–2020 (Plano de Ação), 

nomeadamente: 

•  Acompanhamento da execução dos planos, programas e projetos integrados nas 

iniciativas propostas para o triénio 2018–2020 para:

>  Criar as condições para aumentar o número de praticantes da modalidade e a 

dimensão média dos clubes nacionais;

>  Desenvolver e operacionalizar uma estratégia de comunicação agregadora para o 

golfe nacional;

>  Promover um HUB de desenvolvimento e adaptação da modalidade (Programa 

de Inovação) e da sua envolvente que envolva diferentes stakeholders e que 

permita desenvolver reflexões e projetos transformadores em Portugal em três 

vertentes distintas - Inovação do modelo desportivo, Integração de tecnologia e 

Sustentabilidade;

•  Acompanhamento e Monitorização da implementação das iniciativas propostas para o 

triénio 2018-2020;

•  Avaliação de resultados e elaboração de propostas para revisão e melhoria do plano.

ANUÁRIO FPG 2018

O desenvolvimento do “Anuário da FPG”, dinamizado pela FPG e elaborado pela Deloitte, visa 

a criação de um documento estatístico e de opinião, de periodicidade anual, que agrega a 

informação da modalidade desportiva e que analisa temas emergentes no ano em causa 

(e.g. desenvolvimento de instalações desportivas públicas, dinamização de jovens atletas, 

digitalização da modalidade desportiva, impacte do IVA).

O Anuário tem como objetivos dotar a FPG e restantes partes interessadas da indústria do 

golfe, de ferramentas de apoio à tomada de decisão e comunicação, caracterizando a cadeia 

de valor da indústria do golfe em Portugal, bem como o valor gerado para a economia 

nacional.

Durante o ano 2018, o Gabinete de Apoio a Clubes garantirá o suporte técnico ao 

desenvolvimento da abordagem metodológica do Anuário e coordenará a recolha de dados 

do Anuário relativo a 2018, prestando ainda apoio na caracterização da cadeia de valor, na 

análise do impacte macroeconómico da indústria do golfe a nível nacional e na identificação 

das principais tendências, desafios e oportunidades de criação de valor da indústria do golfe.

PROGRAMA ONCOURSE PORTUGAL

O Gabinete de Apoio a Clubes dará continuidade aos trabalhos para regionalização e 

implementação do programa OnCourseTM, gerido pela Golf Environment Organization, com o 

apoio do The R&A. Este programa visa não só a sensibilização dos clubes e gestores de golfe para 

as melhores práticas de gestão, mas também promove produção de relatórios de sustentabilidade, 

dotando o setor do golfe, nacional e internacional, de uma ferramenta de comunicação e de apoio 

à tomada de decisão, fornecendo orientação e suporte aos clubes e federações.
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A adoção do programa OnCourseTM, e a produção de relatórios de sustentabilidade 

anuais por parte de clubes e entidades gestoras de instalações desportivas dedicadas 

ao golfe, demonstra liderança, compromisso, transparência, capacidade de comunicar 

com os stakeholders e com a sociedade em geral e planear atividades, inovar e melhorar 

o desempenho do clube e cumprir requisitos legais ou outras obrigações que o clube 

subscreva.

 

A implementação do programa OnCourseTM permitirá à FPG obter informação de suporte 

à elaboração do Anuário, sendo uma ferramenta fundamental na recolha de dados 

relativa à gestão de aspetos socioeconómicos e ambientais inerentes à gestão de clubes 

e instalações desportivas. Durante o triénio 2018–2020 os clubes terão acesso gratuito ao 

programa OnCourseTM. 

Em 2018 serão desenvolvidas as seguintes atividades:

•  Adaptação do conteúdo ao contexto nacional;

•  Tradução de conteúdos;

•  Divulgação do programa OnCourseTM junto das partes interessadas;

•  Apoio a clubes e gestores de golfe no registo e introdução dos dados na plataforma;

•  Integração dos dados no relatório anual de impacto do setor do golfe (Anuário FPG 2018).

CERTIFICAÇÃO DE ACADEMIAS

A FPG dará início ao processo de criação e implementação do modelo de certificação 

de uma academia de golfe, que visa a certificação da gestão e o reconhecimento das 

entidades formativas. Contribuirá para o desenvolvimento sustentável da modalidade em 

Portugal, tendo em vista a melhoria contínua do desempenho das entidades formativas. 

Este projeto será dinamizado pela FPG, com o apoio da Youth Football Management, e 

conta com a colaboração de representantes de clubes e de entidades formativas.

Os principais objetivos do processo de certificação são:

•  Intervenção e motivação dos agentes desportivos do golfe, onde os clubes têm um 

papel fundamental;

•  Aumentar o número de jogadores federados em Portugal;

•  Mais e melhores jogadores que poderão integrar as Seleções Nacionais;

•  Envolvimento dos clubes através de uma política de proximidade entre clubes e FPG;

•  Estabelecer critérios de qualidade na formação de agentes, tal como técnicos, 

dirigentes e familiares dos atletas.

O processo de criação do modelo de certificação incluirá o diagnóstico da oferta atual em 

termos de instalações, recursos humanos e práticas, incluindo a análise da:

•  Qualificação pedagógica do treino;

•  Quantidade e qualidade de competições;

•  Processo de transição de atletas das escolas para atletas do clube;

•  Práticas administrativas e de gestão;

•  Práticas de comunicação e marketing.
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Com base no diagnóstico inicial, e na necessidade de garantir quer o cumprimento dos 

requisitos aplicáveis às entidades formadoras (academias de golfe), quer a eficiência e a 

eficácia do sistema, será desenvolvida uma ferramenta de gestão que inclui, entre outros, 

a organização de quadros competitivos, o desenvolvimento e disponibilização de software 

de gestão administrativa e técnica, bem como de manuais técnicos, de gestão e de 

comunicação e marketing. 

Durante o ano 2018, este Gabinete coordenará o plano de atividades de inerentes ao 

desenvolvimento e implementação do modelo de certificação da gestão de academias de golfe.

FORMAÇÃO A CLUBES

A FPG irá disponibilizar em 2018 um programa de formação para apoiar os clubes, associações 

e gestores de instalações desportivas com golfe no desenvolvimento de processos de 

qualificação dos seus recursos e modernização das suas estruturas de gestão e oferta, com 

vista à sua adaptação a novos requisitos legais e às novas necessidades e exigências de atletas, 

dirigentes, treinadores, encarregados de educação e população em geral.

O Plano de Formação visa a prossecução dos seguintes objetivos:

•  Promover uma formação de qualidade dos agentes desportivos (associações e clubes 

desportivos) e dos gestores de instalações desportivas; 

•  Promover a sustentabilidade económico-financeira das organizações desportivas e das 

instalações desportivas;

•  Aumentar a qualificação dos agentes desportivos/gestores de instalações desportivas, 

permitindo a aquisição de um conjunto de competências essenciais para a 

coordenação e gestão das organizações desportivas e das instalações desportivas;

•  Dinamizar nos agentes desportivos e nos gestores de instalações desportivas o 

recurso às novas tecnologias de informação e comunicação;

•  Compreender a importância da gestão de sócios e da comunicação com estes;

•  Perceber a importância do planeamento estratégico e do marketing para a gestão da 

organização desportiva;

•  Promover a melhoria sistemática das instalações desportivas e assegurar uma gestão 

integrada e assente em critérios de responsabilidade e de sustentabilidade.

O Gabinete de Apoio a Clubes coordenará as diversas atividades inerentes ao programa de 

formação a clubes, desde o diagnóstico de necessidades de formação, desenvolvimento do 

Plano de Formação, até à avaliação do impacto da formação.

CONFERÊNCIA NACIONAL DO GOLFE

A FPG pretende organizar uma conferência/formação em 2018 que terá como públicos-alvo 

dirigentes desportivos e associativos, praticantes da modalidade, docentes, treinadores/

técnicos, gestores, entidades do golfe nacional e outros interessados, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável do Golfe em Portugal.
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Nesta conferência serão abordadas algumas das questões vitais da atualidade: relação da 

academia com o clube; os modelos e desafios do desporto escolar; formação e qualificação 

de treinadores; comunicação entre Treinador-Atleta-Pais; articulação entre Alto Rendimento 

e Sucesso Escolar; Liderança e Planeamento Estratégico na organização e gestão de um 

clube desportivo; Marketing e Comunicação e Novos Modelos Desportivos.

O evento pretende ser um importante fórum na apresentação e discussão de medidas 

no contexto das necessárias mudanças de paradigma para a satisfação dos objetivos da 

sustentabilidade a diferentes escalas: praticante/atleta, clube, comunidade local e nacional. 

A iniciativa contará com a presença de vários oradores, nacionais e estrangeiros, ligados 

ao setor do desporto e da indústria do golfe que partilharão com os participantes os seus 

conhecimentos.

O Gabinete de Apoio a Clubes coordenará as diversas fases do evento, desde a organização 

e planeamento até à avaliação.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO GOLFE

Em 2018 será iniciado o processo para a constituição do Fundo de Desenvolvimento do 

Golfe, com o objetivo de apoiar os clubes de golfe nacionais na aquisição das ferramentas 

necessárias para o crescimento da modalidade.

Prevê-se que o Fundo seja dotado de verbas provenientes do aumento de quotas dos 

praticantes e clubes, bem como de mecenas e patrocinadores.

Este é mais um mecanismo que contribui para o fortalecimento dos clubes, visando o 

desenvolvimento da modalidade e contribuindo para a democratização demográfica e 

regional do golfe em Portugal.
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VI. MARKETING  
& COMUNICAÇÃO

Em 2018 serão desenvolvidas e implementadas pelo Departamento de Marketing e 

Comunicação ações direcionadas aos seguintes objetivos, considerados prioritários:

•  Comunicar para os jovens. São o futuro e garantem a sustentabilidade da modalidade;

•  Estreitar a relação e comunicação com os clubes;

•  Potenciar a relação com os atuais patrocinadores e trabalhar na angariação de novos;

•  Comunicar para o público em geral que desconhece a modalidade;

•  Comunicar com os federados e valorizar a relação Federação-Federado.

WEBSITE

Será desenvolvida uma área pessoal no site da FPG, onde o filiado poderá consultar a 

sua atividade na Federação (torneios em que participou, resultados, handicap, etc.). Numa 

segunda fase, far-se-á o desenvolvimento desta área reservada também para os clubes, 

disponibilizando acesso a informação personalizada e pagamentos, entre outros.

Serão desenvolvidas, também em 2018, campanhas de aproximação aos clubes através da 

rubrica “Destaque do mês”.

REDES SOCIAIS

As redes sociais da FPG deixarão de ser apenas uma ferramenta de comunicação da 

atividade da Federação, para servirem também a comunicação e desenvolvimento da 

modalidade. 

Para além do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Facebook, será acrescentado 

em 2018:

•  Comunicação com o público não golfista através de campanhas específicas para dar a 

conhecer e desafiar a experimentar a modalidade;

•  Comunicação da relação com os patrocinadores;

•  Publicitação da modalidade através de campanhas patrocinadas e direcionadas para 

targets específicos em redes sociais que chegam a milhares de utilizadores.

Será também desenvolvida a página de Instagram da FPG, através de parcerias com 

fotógrafos da modalidade e jogadores amantes de fotografia, dirigindo a comunicação a um 

público mais jovem.

Para fazer face aos desafios a que se propõe, a Federação contratará uma agência de web 

e um community manager que irão, segundo as suas orientações, definir estratégias de 

comunicação mensuráveis para garantir que o golfe chega a um público cada vez maior.
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ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em parceria com a agência de comunicação, serão desenvolvidos esforços conjuntos para 

estreitar a relação da FPG com os órgãos de comunicação social, de forma a garantir mais e 

melhor espaço de comunicação do golfe nestes meios.

Será feita uma capitalização das parcerias, tal como a do Sol/I e Record, um melhoramento 

do trabalho com o gabinete de imprensa, bem como novas parcerias, nomeadamente com 

um órgão de comunicação online.

FEDERADOS

Acrescentar valor à filiação é um dos grandes objetivos deste departamento da Federação 

Portuguesa de Golfe para o próximo ano.

Será implementada uma nova estratégia para o cartão de federado que, para além de 

poder ser associado a um programa de cashback e fidelização, será renovado anualmente. 

PATROCINADORES

Será desenvolvido um trabalho de fundo no desenvolvimento de uma estratégia para 

angariação de novos patrocinadores. Reuniremos esforços para valorizar cada vez mais 

a relação entre a FPG e os patrocinadores, trabalhando nomeadamente a exposição nas 

várias plataformas de comunicação.

Serão também trabalhadas novas formas de comunicar as marcas que patrocinam a 

Federação Portuguesa de Golfe, seja através das redes sociais, seja através do site.

DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA E VÍDEO

Sendo objetivo da FPG passar a transmitir uma imagem renovada da modalidade, 

pondo fim aos estigmas em relação ao golfe, comunicaremos de forma apelativa, 

profissional e para fora de portas, investindo para tal em:

•  Design gráfico de toda a comunicação;

•  Cobertura fotográfica dos torneios do calendário;

•  Cobertura vídeo dos torneios do calendário para redes sociais e media partners.

EVENTOS ESPECIAIS

A FPG organizará dois eventos de extrema importância para os objetivos que se 

propõe alcançar:

•  “Dia do Golfista” – emissão em direto das Manhãs da Comercial a partir do CNFGJ;

•  “Womens Golf Day” – levar o público feminino ao golfe, dando a conhecer o lado 

desportivo e social da modalidade.
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VII. MODELO DE 
GOVERNAÇÃO

Como advogado desde a primeira hora pela Direção eleita para o mandato em curso, o 

Modelo de Governação é um dos vetores fundamentais da atuação da FPG.

Um modelo que prevê um trabalho em rede e de forma colaborativa, um modelo 

comunicativo, rigoroso e transparente, que tem como objetivo o envolvimento de todos os 

agentes da modalidade na gestão do Golfe Nacional.

Continuar-se-á a informar todos aqueles que integram a estrutura da FPG, sejam os 

delegados à Assembleia Geral, sejam os clubes ou os Órgãos Estatutários da própria FPG e 

outros, acerca da atividade da Federação Portuguesa de Golfe. 

Dando corpo a um novo Modelo de Governação, a FPG implementará também alterações 

na sua estrutura e modelo de gestão, desenvolvendo um Sistema de Gestão da Qualidade, 

que poderá culminar com uma Certificação ISO 9001:2015, com vista a uma melhoria dos 

processos internos e uma melhor satisfação das necessidades e expectativas dos clubes e 

restantes partes interessadas.
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VIII. ESTATUTOS  
E REGULAMENTOS

Ao longo de 2018, iniciar-se-á o processo destinado a proceder a uma alteração mais 

profunda aos estatutos e regulamentos da Federação Portuguesa de Golfe no sentido de os 

modernizar e agilizar. 

A medida exata da profundidade das alterações aos estatutos depende bastante da 

eventual alteração da lei das federações desportivas, alteração em que a FPG tem vindo a 

insistir, em conjunto com federações congéneres, mas ainda sem sucesso. 

Procurar-se-á que o processo de alteração dos estatutos seja participativo com o 

envolvimento e contributo dos membros da Federação.
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IX. REPRESENTAÇÕES 
INTERNACIONAIS

A Federação Portuguesa de Golfe terá, em 2018, os seguintes representantes em 

instituições internacionais:

Miguel Franco de Sousa continuará como membro do Challenge and Satellite Tour 

Comission do PGA European Tour.

Ana Gabin continuará a desempenhar funções como Chairman do Handicap & Course 

Rating Committee da EGA, com assento no Executive Committee da EGA, e continua a 

integrar o World Handicap System Operations Committee.

Alexandra Almeida continuará a desempenhar funções no SER Group (Southern Europe 

Region), que atua na defesa dos interesses desta zona da Europa, nomeadamente no que 

diz respeito à aplicação de pesticidas e utilização de água nos campos de golfe, bem como 

no fomento e desenvolvimento da modalidade.
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X. ORÇAMENTO
Ver documentação anexa.

Lisboa, novembro de 2017

Federação Portuguesa de Golfe

Miguel Franco de Sousa

Segismundo Pinto Basto

Manuel Quinta 

Diogo Louro

Lara Vieira

João Paulo Sousa 

João Umbelino

A DIREÇÃO



PATROCINADORES



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

Quotas e taxas 771 253,00 803 160,00 859 640,00 1 127 648,00 40%
Quotas dos utilizadores 84 192,50 107 325,00 133 300,00 90 750,00 -15%
Quotizações de filiação 685 560,50 695 835,00 718 000,00 1 036 898,00 49%
Outras prestações de serviços 1 500,00 0,00 8 340,00 0,00

Centro Nacional de Formação do Jamor 398 004,56 410 730,00 435 797,00 448 900,00 9%
Vendas 794,53 830,00 600,00 300,00 -64%
Centro Nac. Formação Jamor 397 210,03 409 900,00 435 197,00 448 600,00 9%

Patrocinios e Donativos 115 823,45 161 000,00 335 230,00 167 297,00 4%
Rendimentos de patrocinadores 64 563,45 116 000,00 290 230,00 122 297,00 5%
Donativos 51 260,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0%

Subsídios do Estado 415 295,94 400 877,31 547 042,31 390 500,00 -3%
Subsídios do Estrangeiro 163 726,04 107 499,89 404 706,74 74 200,00 -31%
Outros rendimentos 24 545,23 15 000,00 22 168,97 27 750,80 85%
Juros 45,00 0,00 0,00 0,00

1 888 693,22 1 898 267,20 2 604 585,02 2 236 295,80 18%

Encargos de Estrutura 599 073,11 617 122,12 663 953,14 988 018,20 60%
Centro de Formação do Jamor 453 440,82 460 505,63 461 541,71 442 363,00 -4%
Actividade Desportiva 541 700,47 507 220,15 1 173 286,17 489 156,00 -4%
Formação 22 610,51 37 450,00 22 930,00 44 880,00 20%
Projeto Nacional Desporto para Todos 54 882,79 55 083,26 54 338,72 55 610,00 1%
Projeto Desenvolvimento Juvenil Drive 132 549,94 139 963,06 144 064,50 131 978,00 -6%

1 804 257,64 1 817 344,22 2 520 114,24 2 152 005,20 18%
84 435,58 80 922,98 84 470,78 84 290,60 4%

IV - Amortizações do Exercício 78 527,27 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0%
V - IRC 1 114,38 5 000,00 2 000,00 2 000,00 -60%

VI - Resultado Liquido 4 793,93 5 922,98 12 470,78 12 290,60 108%

ORÇAMENTO 2018

II - Gastos

Total Gastos

III - Resultado operacional

RENDIMENTOS

I - Rendimentos

Total Rendimentos



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

GASTOS COM PESSOAL 284 981,90 311 798,32 310 445,74 323 188,00 4%

Presidente 74 004,04 74 004,04 81 332,00 10%
Secretário Geral 74 067,79 0,00 0,00 0,00
Sede e Serviços Centrais 151 664,69 153 983,01 153 304,77 162 374,00 5%
Delegação do Algarve 47 216,16 48 527,87 49 878,20 51 410,00 6%
Departamento de Marketing 12 033,26 35 283,40 33 258,73 28 072,00 -20%

GASTOS DE FUNCIONAMENTO 314 091,21 305 323,80 353 507,40 664 830,20 118%

Presidente 26 929,29 20 750,00 25 940,00 24 250,00 17%

Secretario Geral 18 797,49 0,00 0,00 0,00

Outros Orgãos Sociais 9 112,36 23 950,00 16 730,00 14 100,00 -41%

Direção 6 971,19 11 100,00 4 600,00 4 100,00 -63%

Assembleia Geral 2 064,07 6 600,00 8 430,00 7 500,00 14%

Outros Orgãos Sociais 77,10 1 250,00 700,00 1 000,00 -20%

Reunião Anual de Clubes 0,00 5 000,00 3 000,00 1 500,00 -70%

Comissões 4 888,29 5 150,00 5 500,00 5 000,00 -3%
Gabinete de Apoio aos Clubes 7 893,42 13 733,80 26 147,00 315 124,00 2195%

Custos com pessoal 3 250,17 5 571,80 6 900,00 9 594,00 72%
Gastos gerais 1 280,55 2 950,00 1 850,00 1 000,00 -66%
Projeto GoGolf Europe 3 362,70 5 212,00 5 212,00 0,00 -100%
Plano Estratégio 0,00 0,00 12 185,00 12 300,00
Serviços a Clubes 0,00 0,00 0,00 163 910,00

Anuário FPG 0,00 0,00 0,00 36 900,00
Formação a Clubes 0,00 0,00 0,00 10 000,00
Programa OnCourse 0,00 0,00 0,00 23 750,00
Serviços Datagolf 0,00 0,00 0,00 71 120,00
Certificação de Academias 0,00 0,00 0,00 22 140,00

Comissões a Clubes 0,00 0,00 0,00 72 194,00
Comparticipação Fundo Desenv.Golfe 0,00 0,00 0,00 56 126,00

Sede e Serviços Centrais 117 695,80 121 540,00 144 669,15 151 220,60 24%
Fornecimento e Serviços de Terceiros 96 371,18 101 790,00 122 467,75 129 720,60 27%
Outros Gastos e perdas 21 324,62 19 750,00 22 018,37 21 500,00 9%
Gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00 183,03 0,00

Delegação do Algarve 21 255,04 24 680,00 28 455,00 29 330,00 19%
Departamento de Marketing e Comunicação 107 519,52 95 520,00 106 066,25 125 805,60 32%

Fornecimento e Serviços de Terceiros 98 936,20 90 020,00 94 766,25 117 805,60 31%
Eventos 8 583,32 5 500,00 11 300,00 8 000,00 45%

599 073,11 617 122,12 663 953,14 988 018,20 60%

RUBRICAS

TOTAL DE ENCARGOS DE ESTRUTURA

ENCARGOS DE ESTRUTURA



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

Gastos c/Pessoal 209 151,77 236 789,63 217 773,96 223 573,00 -6%

Fornecimento de Serviços Terceiros 238 874,37 217 816,00 238 367,75 213 490,00 -2%

Gastos de financiamento 4 759,11 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0%

Custo das mercadorias vendidas 655,57 700,00 200,00 100,00 -86%

453 440,82 460 505,63 461 541,71 442 363,00 -4%TOTAL

RUBRICAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DO JAMOR



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES 205 891,01 227 307,28 894 239,28 197 081,00 -13%
Gastos c/Pessoal (Rem+ES+Out) 16 712,69 35 388,28 32 783,28 25 239,00 -29%
Organização de Competições

Calendário Nacional 66 567,89 60 279,00 68 892,00 71 833,00 19%
Calendário Pitch & Putt 2 485,09 6 900,00 4 700,00 3 749,00 -46%
Calendário Drive Tour / Camp. Nac. Jovens 0,00 0,00 0,00 27 120,00
Torneios Internacionais

Camp. Internacional Amador Masc. 13 247,43 13 810,00 15 246,00 14 610,00 6%
Camp. Internacional Amador Femin. 10 947,37 12 030,00 11 618,00 12 830,00 7%
Campeonato Europeu Clubes 22 153,62 0,00 0,00 0,00
Open de Portugal 0,00 0,00 685 000,00 0,00
Bonallack Trophy 34 077,61 0,00 0,00 0,00
Campeonato Internacional P&P 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 -100%
Campeonato Europeu  Equipas Feminino 0,00 50 000,00 35 000,00 0,00 -100%

Logística e apoio a competições 39 699,31 47 400,00 39 500,00 41 700,00 -12%

APOIOS CONCEDIDOS 28 651,26 33 500,00 37 700,00 27 700,00 -17%
Apoio a Clubes e Associações 25 393,00 31 000,00 26 000,00 26 500,00 -15%
Apoio ao Desenv. Desp. de pessoas com deficiencia 3 258,26 2 500,00 11 700,00 1 200,00 -52%

ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS 307 158,20 246 412,87 241 346,89 264 375,00 7%
Gastos c/Pessoal (Rem+ES+Out) 110 702,38 101 862,87 78 170,89 85 685,00 -16%
Gastos Gerais 9 557,05 12 600,00 12 920,00 12 150,00 -4%
Selecções Nacionais 6 444,09 7 500,00 4 600,00 9 000,00 20%
Programa Deteção talentos 0,00 3 100,00 3 770,00 1 976,00 -36%
Estágios Masculinos 12 642,74 6 800,00 10 150,00 828,00 -88%
Estágios Femininos 4 537,64 5 350,00 3 270,00 828,00 -85%
Quadro Competitivo Internacional - Masculino 139 471,32 91 200,00 96 216,00 101 466,00 11%
Quadro Competitivo Internacional - Feminino 18 286,98 18 000,00 32 250,00 34 722,00 93%
CAR - Apoio atletas no Centro de Alto Rendimento 5 516,00 0,00 0,00 17 720,00

541 700,47 507 220,15 1 173 286,17 489 156,00 -4%TOTAL ACTIVIDADE DESPORTIVA

RUBRICAS

ACTIVIDADE DESPORTIVA



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS 3 518,81 32 200,00 19 860,00 27 180,00 -16%

Formação de Treinadores 0,00 27 000,00 18 000,00 18 000,00 -33%

Formação em Regras de Golfe 2 470,49 4 000,00 1 860,00 8 430,00 111%

Formação Sistema Hcp e Course Rating 1 048,32 1 200,00 0,00 750,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 17 480,16 2 500,00 0,00 6 500,00 160%

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1 611,54 2 750,00 3 070,00 11 200,00 307%

22 610,51 37 450,00 22 930,00 44 880,00 20%

RUBRICAS

TOTAL

FORMAÇÃO



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

Gastos c/Pessoal 20 154,86 17 833,26 19 488,72 21 610,00 21%

Fornecimento de Serviços Terceiros 34 727,93 37 250,00 34 850,00 34 000,00 -9%

54 882,79 55 083,26 54 338,72 55 610,00 1%

RUBRICAS

TOTAL

PLANO NACIONAL DE DESPORTO PARA TODOS



REAL 2016
ORÇAMENTO 

2017
ORÇAMENTO 

REVISTO
ORÇAMENTO 

2018

Variação  
Orçamento 
2017/2018

Gastos com pessoal 47 919,89 46 713,06 46 956,50 51 843,00 11%

Gastos Gerais 5 776,68 6 800,00 4 000,00 6 500,00 -4%

Quadro Competitivo - Drive Tour 34 030,03 29 000,00 29 000,00 0,00 -100%

Quadro Competitivo - Drive Challenge 10 430,00

Formação de Professores 11 026,37 11 750,00 7 500,00 10 020,00 -15%

Ações de promoção de golfe juvenil 7 315,86 5 000,00 3 500,00 3 920,00 -22%

Equipamento desportivo 18 073,71 20 600,00 30 108,00 25 150,00 22%

Drive School (Circuito Escolar) 8 407,40 20 100,00 22 200,00 23 145,00 15%

Drive Prof (Circuito Escolar) 0,00 0,00 800,00 970,00

132 549,94 139 963,06 144 064,50 131 978,00 -6%

RUBRICAS

TOTAL ACTIVIDADE DESPORTIVA

PROJETO DESENVOLVIMENTO JUVENIL - DRIVE
























