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Disclaimer

A Deloitte colaborou com a Federação Portuguesa de Golfe (adiante também designada “FPG”) na elaboração do Plano Estratégico da FPG para o triénio 2018-2020 (adiante também designado “Plano Estratégico” ou 
“Estratégia 2020”). Como resultado desta colaboração foi produzido este documento síntese cujo âmbito e objetivos são da responsabilidade da Federação Portuguesa de Golfe. É, ainda, da responsabilidade da 
Federação Portuguesa de Golfe a validação da adequabilidade e suficiência das metodologias e procedimentos adotados pela Deloitte para a concretização dos objetivos e âmbito definidos.

O documento resultante do referido Plano Estratégico baseou-se na informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Golfe, bem como em informação pública e facultada por diversas entidades nacionais. Toda 
a informação que nos foi fornecida no decurso do nosso trabalho, foi tida como fidedigna e completa pelo que não nos poderemos responsabilizar por eventuais erros ou omissões que a mesma possa conter. Com 
efeito, o Plano Estratégico pode incluir afirmações, estimativas e projeções que refletem pressupostos e julgamentos subjetivos. A preparação deste Plano Estratégico não inclui uma revisão, auditoria ou qualquer outra 
forma de certificação com o objetivo de expressar uma opinião formal, pelo que a Deloitte não expressa essa opinião.

Consequentemente, a Deloitte assume que os factos e documentos fornecidos são verdadeiros e precisos, sem contudo proceder a qualquer verificação ou confirmação dos mesmos ou assumir qualquer 
responsabilidade pelas consequências de que os mesmos sejam falsos, incompletos ou desatualizados. A Deloitte, ou colaboradores, não estabelecem qualquer garantia, implícita ou explícita, quanto à correção e 
integralidade da informação contida neste documento, ou que possa vir a estar disponível através de uma investigação mais aprofundada. 

A Deloitte, ou os seus colaboradores, exoneram-se expressamente de toda a responsabilidade relacionada com a informação, com os seus erros e omissões. Nenhuma informação estabelecida ou referida neste 
documento, ou outra informação fornecida, quer escrita quer oralmente, forma base para qualquer tipo de obrigação ou garantia.

Acresce que não assumimos qualquer responsabilidade pela atualização dos resultados do nosso trabalho relativamente a acontecimentos, transações, circunstâncias ou alterações de qualquer natureza, atos, opiniões, 
pressupostos ou situações de que tomemos conhecimento após a data da sua realização.
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Síntese
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Globalmente, a prática do golfe decresce em número de praticantes, apesar de se verificar um 
aumento na oferta de campos. Esta dinâmica é largamente justificada pelo contexto atual 
(tendências de consumo e preconceitos em relação à modalidade), que tem vindo a ser 
endereçado através de políticas agressivas de comunicação e promoção.

Pelo contrário, a oferta de campos tem vindo a 
aumentar, sobretudo associada ao negócio 

imobiliário.

Apesar do conhecimento global da modalidade e 
do recente estatuto de modalidade olímpica, o 

golfe continua a padecer de vários preconceitos.

Dicotomia entre procura e oferta Emergência de novos desafios Comunicação e promoção agressivas

Exceção feita à Asia, o número de praticantes de 
golfe tem vindo a diminuir, inclusive em países 
com tradição golfista, sendo este movimento 
acompanhado do envelhecimento da base de 

praticantes.

O contexto do consumidor atual tem introduzido 
desafios decorrentes de tendências sociais, 

tecnológicas e ambientais.

Para responder a este contexto várias 
Federações têm investido fortemente em 

programas de comunicação abrangentes para 
captação de praticantes, o que aumenta o custo 

médio para a sua aquisição.

Paralelamente, é aumentada a agressividade 
promocional, o que contribui para a diminuição 

da receita média de novos praticantes.

A modalidade carece, a nível global, de projetos e iniciativas transversais e agregadoras que promovam uma reflexão sobre o 
golfe enquanto atividade desportiva e de lazer, com foco na diferenciação e notoriedade, para a captação de novos praticantes.
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Em Portugal reflete-se esta realidade: apesar de ser um destino turístico por excelência para a 
prática do golfe, o país enfrenta desafios estruturantes que devem ser endereçados pela FPG, 
em plena colaboração com os agentes da modalidade, na estratégia proposta para o triénio 
vindouro (2018-2020) – Estratégia 2020.

• Estagnação do número de praticantes, que 
oscilou entre os 14 e os 15 mil na última 
década.

• Envelhecimento da base nacional de 
praticantes. Hoje, por cada praticante em idade 
júnior ou até júnior existem dez seniores.

• Dificuldade de renovação da base de atletas, 
tendo o número de praticantes em idade júnior 
e até júnior se mantido estagnado ao longo da 
última década. 

• Identifica-se igualmente uma grande 
volatilidade na base de praticantes federados, 
justificada por índices elevados de praticantes 
inativos.

• A dimensão média dos clubes tem vindo a 
diminuir e encontra-se longe da média 
europeia: em 2015, contabilizavam-se 97 
jogadores por clube, sendo que um terço dos 
clubes tinham menos de 50 praticantes.

• Cerca de metade dos clubes não têm campo 
próprio, sendo que também metade não tem 
academia.

• Os campos de golfe têm desafios no quadro da 
sua rentabilidade. Excluindo o Algarve, a taxa 
de ocupação dos campos encontra-se bastante 
abaixo da capacidade instalada.

• Em Portugal, ao contrário de outros países, 
escasseiam instalações públicas dedicadas à 
modalidade.

• O golfe continua a padecer em Portugal de 
preconceitos que não são condizentes com a 
realidade: a modalidade é vista como elitista, 
cara e demorada de jogar.

• No mercado nacional do desporto existem 
várias alternativas à prática do golfe. Apesar da 
tendência demonstrar um aumento das 
preocupações com a atividade física e com a 
saúde, o golfe não é visto como uma atividade 
reconhecida neste âmbito.

• As preocupações ambientais são um fator 
crítico, e hoje, em contexto de escassez de 
recursos hídricos, o golfe nacional enfrenta 
desafios de posicionamento também neste 
âmbito.

• Junto de praticantes mais jovens as 
alternativas desportivas, bem como outras 
atividades de entretenimento aumentam a 
dificuldade da penetração do golfe.

Praticantes Clubes e campos Contexto social

• Centralização do número de praticantes, clubes e equipamentos desportivos, estando respetivamente 
71%, 69% e 62% dos mesmos concentrados nos distritos de Lisboa, Faro e Porto.

• Também o segmento feminino tem vindo a 
perder representatividade. Por cada mulher 
praticante, existem quatro homens.
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Em suma, a prática do golfe nacional apresenta desafios (i) no quadro do aumento e 
diversificação de praticantes, (ii) na dimensão média relativamente reduzida dos clubes, (iii) na 
dificuldade em envolver atores e decisores políticos no desenvolvimento da prática desportiva de 
forma transversal no país e (iv) na capacidade de desenvolver projetos inovadores com potencial 
para transformar a modalidade em Portugal.

Portugal apresenta uma taxa 
de participação inferior a 

países com dimensão 
semelhante na UE, muito 

concentrada em praticantes 
do sexo masculino e nas 

regiões do Algarve, Lisboa e 
Porto.

Os clubes apresentam uma 
dimensão média reduzida 
que, à semelhança dos 

praticantes, estão bastante 
concentrados nas regiões do 

Algarve, Lisboa e Porto. 

A grande maioria das 
instalações desportivas 

nacionais para a prática do 
golfe são desenvolvidas pela 
indústria e maioritariamente 

associadas a 
empreendimentos turísticos, 
escasseando infraestruturas 

públicas.

Apesar dos potenciais 
impactes de tendências 
socias, tecnológicas e de 

sustentabilidade, a prática 
em Portugal carece ainda da 

capacidade de executar 
projetos transformadores 
que possam servir de caso 

de estudo global.

Principais desafios da prática do golfe em Portugal
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Perante este contexto, a FPG definiu áreas de atuação que pautarão a estratégia para a 
modalidade, estando as mesmas associadas (i) à diversificação da base de praticantes, (ii) ao 
fortalecimento dos clubes nacionais, (iii) à capacidade de influenciar os agentes do setor e (iv) 
ao desenvolvimento de projetos de cariz inovador.

Diversificar os segmentos 
de praticantes, dando 
particular relevância aos 

segmentos jovem e 
feminino, bem como à 

diversificação geográfica dos 
mesmos, não descurando a 

retenção de praticantes 
atuais.

Aumentar a dimensão 
média dos clubes 

nacionais, reforçando a sua 
capacidade para servir 

eficientemente diferentes 
segmentos de praticantes e 

promovendo a sua 
capacidade de cooperação 
com a indústria do golfe.

Reforçar a capacidade de 
influência da FPG e da 
indústria do golfe junto 
dos centros de decisão 
política, sobretudo no 

quadro do desporto, da 
educação e da saúde, bem 

como do poder local.

Desenvolver iniciativas 
inovadoras, nomeadamente 

na comunicação e 
acessibilidade à prática 

desportiva, posicionando 
Portugal enquanto caso de 

estudo/piloto.

Aumentar o número de praticantes nacionais
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A cada área de atuação correspondem objetivos concretos que devem contribuir, em última 
análise, para um aumento generalizado da base nacional de praticantes de golfe nacionais.

Aumentar o número de praticantes nacionais

• Aumentar o número de praticantes em 
idade júnior e pré-júnior.

• Aumentar o número de praticantes 
jovens adultos.

• Aumentar o número de praticantes do 
sexo feminino.

• Diversificar geograficamente os 
praticantes nacionais.

• Reter federados, evitando oscilações 
anuais.

• Reconquistar praticantes inativos, 
sobretudo no segmento de jovens 
adultos.

• Valorizar o segmento famílias.

• Aumentar o número de jogadores por 
clube.

• Criar mecanismos de comparação e 
comunicação interclubes.

• Reforçar a capacidade de adaptação de 
propostas de valor a novos segmentos

• Reforçar o alinhamento com os atores da 
indústria do golfe.

• Aumentar a taxa de ocupação de 
campos de golfe, contribuindo para a 
sustentabilidade dos mesmos.

• Diversificar geograficamente os clubes, 
bem como as instalações desportivas.

• Rever, junto do Estado, os estatutos os 
atletas e das instalações desportivas 
dedicadas à modalidade.

• Garantir capacidade para influenciar os 
órgãos de decisão nacional, regional e 
local.

• Reforçar e inovar os programas 
existentes no quadro do desporto escolar.

• Posicionar o golfe no âmbito dos seus 
contributos para a saúde e bem-estar.

• Apostar no golfe enquanto dinamizador 
do desenvolvimento de instalações 
polidesportivas e multigeracionais.

• Testar novos modelos desportivos para a 
prática do golfe.

• Testar mecanismos não tradicionais de 
comunicação endereçando segmentos
jovens.

• Beneficiar de fundos comunitários e do 
Portugal 2020 para desenvolver projetos 
tecnológicos e ambientais.

• Envolver o ecossistema de 
empreendedorismo no desenvolvimento 
de soluções para os desafios do golfe.
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A FPG ambiciona assim criar as condições para aumentar significativamente o número de 
praticantes federados e a dimensão média dos clubes até 2020, desenvolvendo paralelamente 
um movimento de valorização do golfe enquanto modalidade desportiva de futuro.

14.659

18.000

2016 2020

TCMA

2016 – 2020

5,3%

97

150

2016 2020

TCMA

2016 – 2020

11,5%

1. Reforçar o posicionamento do golfe enquanto modalidade desportiva

2. Aumentar o número de praticantes federados até 2020

Projeção de número de praticantes

3. Aumentar a dimensão média dos clubes até 2020

Projeção de número médio de praticantes por clube

Fonte: Federação Portuguesa de Golfe
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O benchmark realizado permite concluir que as práticas mais correntes a nível federativo passam 
por captar novos praticantes, sobretudo em idades até júnior e por desenvolver instalações 
públicas e mais acessíveis, não existindo ainda práticas e projetos transformacionais que 
enderecem a modalidade e a sua envolvente.

A abordagem de captação de 
novos praticantes é bastante 

comum entre as Federações de 
Golfe analisadas, recorrendo, 

para esse efeito a campanhas de 
comunicação e a programas que 

visam tornar o jogo mais 
acessível de forma a promover a 

experimentação.

Dentro do segmento de novos 
praticantes, o segmento jovem é o 
mais endereçado, com o objetivo de 

promover a sustentabilidade da 
prática desportiva a prazo. Para tal, 

as Federações apostam na 
aproximação a programas escolares 
e diminuição de custos médios por 

praticante.

O desenvolvimento de instalações 
desportivas públicas e o 

financiamento à iniciativa privada 
são os veículos mais utilizados 
para aumentar a abrangência e 

acessibilidade da oferta.

O desporto carece, a nível global, 
de projetos e iniciativas 

transversais e agregadoras que 
promovam uma reflexão sobre o 

modelo desportivo, a 
integração de novas tecnologias

na prática do golfe e o 
desenvolvimento de soluções 

direcionadas para a 
sustentabilidade social e 

ambiental do desporto.

Práticas comuns
Oportunidade 

de diferenciação

Investimento médio por praticante Receita média por praticante
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Assim, e de forma a cumprir os seus objetivos globais, a FPG propõe um pacote de medidas 
divididas em três eixos: iniciativas core, iniciativas de comunicação e iniciativas de inovação.

Iniciativas

A. Core
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A. Iniciativas Core

Criar as condições para aumentar o número de praticantes da 
modalidade e a dimensão média dos clubes nacionais.

B. Iniciativas de Comunicação 

Desenvolver e operacionalizar uma estratégia de comunicação 
agregadora para o golfe nacional.

C. Iniciativas de Inovação

Promover, em Portugal, um HUB de desenvolvimento e transformação 
da modalidade. In

ic
ia
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v
a
s
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e
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u
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1. Valorização da Modalidade

Promover um movimento de revisão dos 

estatutos do atleta golfista, bem como de 

desenvolvimento e criação de cadernos 

técnicos para as instalações desportivas 

dedicadas à prática do golfe.

2. Sofisticação da Formação

Incentivar o processo de certificação 

de academias e aumentar a capacidade 

de captação e formação de 

treinadores.

3. Capilaridade do Desporto Escolar

Reforçar o movimento de aproximação 

ao desporto escolar, estendendo a sua 

ação aos programas desportivos de 

colégios privados e ao desporto 

universitário.

4. Profissionalização dos Clubes e 

Campos

Estimular o aumento da dimensão 

média dos clubes e desenvolver 

mecanismos de produção e partilha de 

conhecimento e informação no seio da 

FPG.

As iniciativas core pretendem criar as condições necessárias à dinamização da modalidade em 
Portugal, promovendo a capilaridade das mesmas no território nacional.

DINAMIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE BASE NACIONAL

PROMOÇÃO DE CAPILARIDADE

5. Clusters Regionais

Desenvolver clusters geográficos 

informais, atribuindo-lhes competências 

e capacidades para dinamização 

regional da modalidade.

6. Clusters Setoriais

Promover os clubes setoriais enquanto 

dínamos de comunicação e de captação 

de praticantes nas suas esferas de 

influência.
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Do ponto de vista da comunicação, a FPG pretende desenvolver uma estratégia que valorize a 
utilização de canais digitais, bem como eventos que alterem as perceções sobre a modalidade.

Mensagens-chaveSegmentos-alvo Meios de comunicação

Reter e captar praticantes em idades 
inferiores aos 18 anos de forma a promover 
a sustentabilidade da modalidade a prazo.

Facilitar a transição entre a idade júnior e 
idade sénior, recuperando, sempre e quando 
possível, praticantes.

Estimular a prática de jovens adultos, 
sobretudo de praticantes e ex-praticantes, 
criando condições para estes segmentos.

Promover a captação de indivíduos em idade 
de reforma e/ou pré-reforma, estimulando a 
atividade física deste segmento.

Comparação 
com outros 
desportos

Diferenciação 
face a outros 

desportos

Valorizar a perceção 
do golfe enquanto 

modalidade 
desportiva

Reforçar fatores 
diferenciadores do golfe 

face a outras 
modalidades

Desporto

Preço

Jovem

Abrangente

Democrático

Saúde

Natureza

Capacidades cognitivas

Influenciar os conteúdos já 
gerados em media tradicional 

(TV e imprensa escrita) e 
capitalizar a sua utilização em 

canais digitais.

Desenvolver iniciativas de 
comunicação diferenciadoras 
(e.g. eventos) com potencial 

para serem exploradas nas 
redes sociais.

Capitalizar os conteúdos a 
gerar por via tradicional para 
publicação em meios próprios, 
investindo em paid media, 
sempre e quando necessário.

Potenciar a partilha de 
conteúdos por parte dos atores 
do golfe e outros agentes, bem 
como captar conteúdos gerados 
por terceiros.
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O Game Changing Golf HUB pretende ser um programa de transformação da modalidade e do seu ecossistema 

que envolva diferentes agentes e que permita a entidades internacionais desenvolver reflexões e projetos 

transformadores em Portugal, em colaboração com agentes nacionais.

A FPG pretende igualmente criar o programa Game Changing Golf, uma iniciativa que pretende 
posicionar Portugal enquanto HUB de desenvolvimento e inovação da modalidade, explorando 
inovações no modelo de jogo, na integração de tecnologia e na sustentabilidade ambiental.

Inovação do modelo desportivo, onde serão testados novos conceitos de jogo que 
possam ser subsequentemente implementados em maior escala.

Integração de tecnologia, onde serão identificadas soluções digitais que possam ser 
integradas na gestão e na prática da modalidade. Terá igualmente o objetivo de definir 
desafios a lançar ao ecossistema de empreendedorismo.

Sustentabilidade ambiental, onde serão desenvolvidos projetos de investigação e 
desenvolvimento, com entidades que integram o Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional (SCTN), no sentido de diminuir os impactes ambientais dos equipamentos 
desportivos do golfe.

Game Changing

Golf HUB

Sustentabilidade

Integração de 
tecnologia

Modelo de jogo
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Para desenvolvimento das iniciativas propostas a FPG propõe um calendário 
que deve ser revisto e monitorizado a cada semestre.

Iniciativas
2018 2019 2020

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

A1.1 Comparabilidade competitiva

A1.2 Estatutos dos atletas

A1.3 Cadernos técnicos para instalação desportiva

A2.1 Certificação das academias de golfe

A2.2 Formações técnicas de treinadores

A2.3
Captação de praticantes universitários 

estrangeiros

A3.1 Reforço do Projeto Drive

A3.2 Apoio à mobilidade

A3.3 Aproximação comercial a colégios privados

A3.4 Aproximação comercial a universidades

A4.1 Diversificação dos níveis de serviço da FPG

A4.2 Criação de programas de fidelização

A4.3 Publicação do Anuário FPG

A4.4 Desenvolvimento de ferramentas de BI

A4.5 Capacitação de clubes e campos

A5.1 Acesso às escolas

A5.2 Influência local

A6.1 Captação de alunos universitários

A6.2 Captação de profissionais do setor

Game Changing Golf

Estratégia de comunicaçãoB.

C

Legenda:

Responsabilidade direta da FPG

Responsabilidade partilhada

Monitorização e revisão de iniciativas
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Para avaliação da sua estratégia, a FPG propõe-se a monitorizar um conjunto de indicadores 
globais, também eles passíveis de serem revistos ao longo do período de implementação da 
mesma.

Indicadores de monitorização global

Clubes Campos de golfe

Treinadores

Total Novos filiados Não renovações

Praticantes

Total Novos treinadores

Faixa etária

Género

Localização geográfica

Nacionalidade

Tipo de filiação (clube/individual)

Origem da captação Origem da captação

Nível de treinador

Handicap

Recomendação: A necessidade de recolha de informação deve reforçar o compromisso da FPG para com o movimento já iniciado de caracterização individual de praticantes federados.

Localização geográfica

Dimensão (número de sócios)

Campo (com ou sem)

Academia (com academia, com academia certificada, sem academia)

Número de treinadores

Número de voltas

Público/Privado

Número de buracos

Alternativas (e.g. pitch & putt)

Número de colaboradores

Serviços adicionais prestados

Receitas e gastos
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A FPG definiu, no quadro do presente planeamento estratégico, um conjunto de 
iniciativas e respetivos indicadores de monitorização, podendo os mesmos ser alvo de 
atualização sempre e quando necessário.

Indicadores de monitorização específicos de iniciativas Core

A3.4
Aproximação comercial a

universidades

Número de universidades abrangidas; Número de alunos 

captados; Número de alunos a transitar para clube

A1.1
Comparabilidade 

competitiva
A4.1

Diversificação dos níveis 

de serviço da FPG
Desenvolvimento de matriz de comparabilidade

Número de serviços prestados pela FPG; Número de clubes 

abrangidos

A1.2 Estatutos dos atletas A4.2
Criação de programas de 

fidelização
Revisão dos estatutos de alta competição no golfe

Número de campos e clubes aderentes; Número de praticantes 

aderentes

A1.3
Cadernos técnicos para 

instalação desportiva
A4.3 Publicação do Anuário FPGPublicação de caderno técnico no IPDJ

Número de anuários publicados; número de cópias entregues; 

número de downloads

A2.1
Certificação das 

academias de golfe
A4.4

Desenvolvimento de 

ferramentas de BI
Número de academias certificadas Número de ferramentas desenvolvidas; número de utilizadores

A2.2
Formações técnicas de 

treinadores
A4.5

Capacitação de clubes e 

campos

Número de formações ministradas; Número de treinadores 

formados (por nível)

Número de formações ministradas (por tipologia); número de 

clubes e campos formados

A2.3
Captação de praticantes 

universitários estrangeiros
A5.1 Acesso às escolas

Número de estudantes estrangeiros captados; número de 

programas desenvolvidos com alunos Erasmus

Número de clubes envolvidos no projeto drive (por região); 

número de clubes com programas em colégios (por região)

A3.1 Reforço do Projeto Drive A5.2 Influência local
Número de escolas abrangidas; Número de alunos captados; 

Número de alunos a transitar para clube

Número de projetos em parceria entre clubes/campos e 

autarquias locais

A3.2 Apoio à mobilidade A6.1
Captação de alunos 

universitários
Número de veículos disponibilizados

Número de clubes setoriais com iniciativas em universidades; 

número de praticantes captados

A3.3
Aproximação comercial a 

colégios privados
A6.2

Captação de profissionais 

do setor

Número de colégios abrangidos; Número de alunos captados; 

Número de alunos a transitar para clube

Número de clubes setoriais com iniciativas em universidades; 

número de praticantes captados

A. Core
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As iniciativas de suporte, pela sua especificidade, devem beneficiar de uma 
monitorização global adicionada do detalhe de cada iniciativa individual, tendo por 
base o seu âmbito.

Indicadores de monitorização específicos de iniciativas de suporte (ilustrativo)

iniciativas

core
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. 
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o

B. Iniciativas de Comunicação C. Iniciativas de Inovação

B. Comunicação
C. Inovação

Número de projetos desenvolvidos por segmento

Número de entidades envolvidas

Investimento total por projeto

Percentagem de financiamento externo à FPG

Resultados específicos por projeto2

2 A cada projeto deve corresponder a respetiva documentação 
com a caracterização do âmbito, objetivos e resultados 
alcançados.

Número de campanhas desenvolvidas pela FPG

Investimento por campanha 

(distribuição entre canal tradicional e digital)

Meios utilizados por campanha

Volume de conteúdos gerados interna e externamente

Resultados específicos por campanha e meio1

1 Para cada campanha devem ser definidos pela agência de 
comunicação objetivos específicos por meio a utilizar, bem 
como contabilizados os investimentos associados aos mesmos 
e os resultados respetivos adaptados às idiossincrasias de cada 
um dos meios selecionados (digitais e tradicionais).
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Para o cumprimento destes objetivos a colaboração com diferentes atores é crítica e será, em 
última medida, o melhor veículo para alcançar as ambições definidas no presente plano 
estratégico.

1

2

3

4

Envolvimento dos clubes, no sentido de garantir a capilaridade das 
iniciativas propostas.

Envolvimento da indústria, como fator de contributo para a capacidade 
dos clubes e da FPG garantirem as instalações desportivas necessárias aos 
praticantes.

Aumento de influência junto dos decisores políticos, de forma a 
garantir a alteração do posicionamento do golfe, sobretudo valorizando o 
mesmo enquanto modalidade desportiva.

Capacidade de envolver entidades não tradicionais, de forma a 
desenvolver as iniciativas de comunicação e inovação.
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