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O Ano de 2019  

Destaques Estratégicos 

Pretende-se, em 2019, dar início à capacitação dos clubes, instalações e agentes, 

assegurando assim um crescimento sustentável assente num trabalho desenvolvido em 

rede e de forma colaborativa.  

Destaques Financeiros 

A atuação da Federação Portuguesa de Golfe do ponto de vista financeiro tem-se pautado 

anualmente, e de forma consistente, num equilíbrio das suas contas, situação que se 

garante com a apresentação do atual orçamento. 

Neste sentido, o orçamento de 2019, no qual se prevê um resultado positivo de 10.676 €, 

foi elaborado, tendo por base, um rigoroso controlo na ótica da despesa, bem como 

prudência no que à receita diz respeito.  

Deste modo, poderemos encontrar no orçamento um reforço das áreas que se consideram 

essenciais no âmbito do Plano Estratégico da Federação definido no ano de 2018, 

mantendo, e sempre que possível, reforçando a prioridade na atividade desportiva. 

Destaques Operacionais 

Com base no Plano Estratégico 2018 – 2020, serão implementados um conjunto de 

projetos e programas fundamentais para o crescimento da modalidade, tal como a 

certificação de Entidades Formadoras (academias de golfe), apoio aos membros da FPG 

através do Fundo de Desenvolvimento do Golfe, a formação de agentes, tal como clubes, 

árbitros, treinadores e gestores e uma estratégia de comunicação orientada para os 

principais targets.  

Olhar Para o Futuro 

O Plano apresentado dá corpo ao programa apresentado pela atual Direção, bem como ao 

Plano Estratégico, elaborado em conjunto com clubes, campos e demais agentes da 

modalidade. 

É intenção da FPG trabalhar com todos aqueles que contribuem direta ou indiretamente 

para o desenvolvimento desportivo e para o fortalecimento da indústria. 

 

Miguel Franco de Sousa 

Presidente  

24 de outubro de 2018 

“É intenção da 
FPG trabalhar 
com todos 
aqueles que 
contribuem direta 
ou indiretamente 
para o 
desenvolvimento 
desportivo e para 
o fortalecimento 
da indústria.” 
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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 de 2019, 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. 

A estrutura de recursos humanos manter-se-á em 2019 com dois colaboradores alocados a 

tempo inteiro ao Projeto. 

O Projeto incluirá as seguintes ações:  

Workshops Municipais Drive School e Prof. 

Ações de formação com a duração de 2 horas, dirigidas a professores do 1º ciclo, para 

apresentação e explicação do funcionamento do circuito.  

Serão realizadas 5 ações municipais em 2019, dirigidas pelos Formadores Drive das várias 

regiões do país. 

Formações de curta duração 

Ações de formação com a duração de 5 horas, dirigidas a professores do 1º ciclo, para 

apresentação e explicação do funcionamento do circuito.  

Serão realizadas 12 ações municipais em 2019, dirigidas pelos Formadores Drive das 

várias regiões do país.  

Formações Acreditadas “Golfe na Escola, um novo desafio – Oficina” 

Ações de formação com a duração de 50 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. 

No total, nas seis regiões, estão previstas 15 ações de formação no ano 2019. 

Drive School 

É um circuito nacional e que se realizará, no ano 2019, em seis regiões do país e em 33 

municípios. 

O circuito inclui qualificações nas escolas, qualificações municipais e qualificações 

regionais, sendo qualificados para a Final Nacional os oito melhores alunos, e os quatro 

melhores professores de cada região.  
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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 25 torneios para 2019, sendo 24 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. 

Drive Challenge 

O Drive Challenge é destinado aos atletas com handicap das 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª categorias 

nos escalões Sub10, Sub12, Sub 14 e Sub 18. 

Drive Tour  

O Campeonato Nacional de Jovens será um circuito competitivo composto por 5 torneios, 

que conduzirão à Grande Final Nacional que apurará o jovem campeão nacional de cada 

escalão. 
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Atividade Desportiva  

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

atuação da Federação Portuguesa de Golfe. 

Campeonatos 

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

se da principal plataforma competitiva em Portugal. 

Em 2019, iremos manter as alterações iniciadas em 2018, com a criação dos Circuitos Drive 

Challenge e Drive Tour – Campeonatos Nacional de Jovens. Estes circuitos revelaram-se 

extremamente competitivos e foram bem acolhidos pelos jovens atletas, sendo, no entanto, 

necessária a introdução de alguns ajustes no número de torneios do Circuito Drive 

Challenge. 

Quadro Competitivo Nacional  

Em 2019, serão organizadas pela Federação Portuguesa de Golfe as seguintes 

competições oficiais: 

1. Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI 

2. Campeonato Nacional de Clubes Sub18 e Sub14 

3. Campeonato Nacional Absoluto Audi 

4. Campeonato Nacional de 2ª Categoria 

5. Campeonato Nacional de Seniores 

6. Campeonato Nacional de Clubes de Mid-Amateur BPI 

7. Campeonato Nacional de Clubes Seniores 

8. Campeonato Nacional de 3ª Categoria 

9. Campeonato Nacional de 4ª Categoria 

10. Troféu Nacional de 9 buracos 

11. Campeonato Nacional de Pares 

12. Campeonato Nacional de Pares Seniores 

13. Campeonato Nacional de Jovens Sub-10 

14. Campeonato Nacional de Clubes Solverde 

15. Taça da Federação Portuguesa de Golfe – BPI 
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16. Campeonato Nacional de Pares Mistos 

17. 5 Torneios do Circuito FPG Cashback 

18. 5 Torneios Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens  

19. Final Nacional Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens 

20. 39 Torneios Drive Challenge 

21. 20 Torneios Liga Regional de Pitch & Putt 

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

23. Campeonato Nacional de Seniores de Pitch & Putt 

24. Campeonato Nacional de Pares Pitch & Putt 

25. Campeonato Nacional de Clubes de Pitch & Putt 

26. Campeonato Nacional de Pitch & Putt 

27. Campeonato Nacional por Equipas Pitch & Putt 

28. Campeonato Nacional de Jovens de Pitch & Putt 

29. V Open Portugal Pitch & Putt 

30. Taça da Federação Portuguesa de Golfe de Pitch & Putt 

31. Campeonato Nacional de Match Play Pitch & Putt 

32. Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens 

33. Campeonato Internacional Amador de Portugal Senhoras 

34. Open de Portugal @ Morgado Golf Resort. 

Seleções Nacionais 

Em 2019, será dada continuidade ao trabalho iniciado em 2018 com um grande foco nas 

camadas mais jovens e na preparação dos atletas da Seleção, via competição.   

A atividade das Seleções tem como principal objetivo para a época de 2019 a preparação 

para as seguintes competições: 

• A subida à Division 1 no European Amateur Team Championship;  

• A manutenção na Division 1 no European Boys Team Championship;  

• O lugar de podium no European Young Masters.  
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Tendo em vista a preparação para estas competições, será desenvolvido um plano de 

acompanhamento dos atletas da Seleção Nacional em conjunto com os seus treinadores ao 

longo da época desportiva. Este plano passará pela deslocação da equipa técnica nacional 

ao local de treino dos atletas. 

Prevê-se para 2019 a participação em 43 competições internacionais, num total de 153 

participações. 

 No âmbito do acompanhamento ao ensino, estão previstas 15 visitas do Treinador Nacional 

a Clubes.  

Enquadramento Técnico  

O enquadramento técnico das Seleções Nacionais em 2019 será o seguinte: 

 

 

Golfe Profissional 

A organização do Open de Portugal @ Morgado Resort, manter-se-á em 2019 e continuará 

a possibilitar cerca de 30 oportunidades de competição no European Challenge Tour para 

os jovens atletas que optam pela via do profissionalismo de jogo, bem como aos atuais 

membros da PGA de Portugal. 

A FPG manterá em 2019 o apoio financeiro ao Portugal Golf Team. 

Dois atletas profissionais estão integrados no programa de preparação olímpico para os 

Jogos de Tóquio 2020. Este projeto é financiado pelo Comité Olímpico de Portugal. 

  

Diretor Técnico 
Nacional

Treinador 
Nacional 

Consultores de 
Treino

Apoio 
Administrativo
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Formação  

A formação, em 2019, terá uma maior dinâmica, em especial no que às Regras de Golfe 

respeita.  

Com a entrada em vigor das novas Regras de Golfe a 1 de janeiro de 2019, dar-se-á início, 

ainda no decorrer de 2018, à formação dos atuais árbitros e das comissões técnicas dos 

clubes.   

Durante o ano de 2019 serão realizadas ações de formação das novas Regras de Golfe.  

Desenvolver-se-ão também em 2019: 

1) Formação de Treinadores de Golfe   

Treinadores Grau I 

• Serão realizados por entidades externas, devidamente credenciadas pelo IPDJ;  

• Manter-se-ão os pré-requisitos vigentes;  

• A bolsa de formadores da parte específica é 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 de todos os Graus 

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

Profissional de Treinador Desportivo (TPTD), conforme previsto na lei.    

2) Formação em Regras de Golfe  

Workshops  

Serão realizados vários workshops sobre aplicação das novas regras de golfe. 
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Curso de Arbitro Nível I 

Curso inicial de Árbitro, com atribuição de Título de Arbitro de Golfe Nível I (TAG 1). Este 

curso é destinado a praticantes filiados na FPG. 

Curso de Arbitro Nível II 

Curso avançado de Árbitro, destinado a Árbitros possuidores de TAG 1, com atribuição de 

TAG 2. 

Ambos os cursos serão ministrados com conteúdos fornecidos pelo R&A.  

3) Organização de Torneios  

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

praticantes; outros interessados. 

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

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

Duração – 8 horas em 2 dias de fim de semana, com teste de avaliação.  
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Handicaps & Course Rating   

Estratégia, Regulamentos e Políticas de Gestão de Handicap 

2019 apresenta-se como um ano de dupla natureza. Por um lado, para o exterior, a 

manutenção dos regulamentos existentes, por outro lado, internamente, um ano de intenso 

planeamento e preparação.  

No que ao Sistema de Handicaps EGA respeita, as breves alterações pontuais em 2019 

remeterão para listagem de atualizações no contexto das Regras de Golfe para 2019.  

O projeto de desenvolvimento do WHS – World Handicap System – Sistema de Handicap 

Mundial, previsto para implementação durante o ano de 2020, chega em 2019 a uma fase 

de estruturação a nível federativo.  

Um planeamento consistente e organização da operacionalização antes da entrada em 

vigor do novo sistema são essenciais para preparar a transição. A estratégia de 

implementação desenvolve-se em coordenação com os organismos internacionais e requer 

também um plano específico para Portugal, cujos frutos serão apenas visíveis a partir de 

finais de 2019 e durante 2020. 

As linhas gerais de planeamento estratégico incluem:  

Manual 

• Tradução e publicação da edição para Portugal; 

• Definição e coordenação das opções nacionais no contexto da Associação Europeia 

de Golfe, e da cultura europeia e nacional de golfe;  

• Coordenação com a regulamentação federativa. 

Comunicação  

• Desenvolvimento de estratégia de comunicação em coordenação com os 

organismos internacionais e com o Departamento de Marketing da FPG; 

• Tradução, adaptação e criação de materiais; 

• Início da operacionalização da comunicação (último trimestre de 2019). 

Formação  

• Desenvolvimento de estratégia de formação; 

• Desenvolvimento da formação interna; 

• Definição de modelos de formação e suporte para clubes e jogadores; 
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• Tradução, adaptação e criação de materiais; 

• Início da operacionalização da formação (último trimestre de 2019). 

Materiais 

• Preparação e distribuição de materiais (mailing, Tabelas de Handicap e livros).   

Software  

• Estruturação dos serviços de computação para o WHS;  

• Análise de especificações técnicas e definição de processos e operações; 

• Continuação do desenvolvimento da estratégia digital. 

Plano de Testes 

• Participação em programa de testes de simulação;  

• Testes de qualidade e validação de processos informáticos para o WHS. 

Em termos de política de handicaps, mantém-se em 2019 uma visão assente na:  

• Equidade desportiva; 

• Oportunidade de inclusão e flexibilidade para vários perfis de jogadores;  

• Transparência e clareza na comunicação; 

• e no Planeamento sustentado e equilibrado.  

Em termos de conteúdos temáticos de handicap, merecem destaque para 2019:  

Voltas para Handicap 

Estimular o registo de mais voltas aceites para handicap, jogadas em condições de 

handicap, indo de encontro a múltiplos objetivos:  

• De desenvolvimento da modalidade, com maior número de oportunidades de 

conexão entre os jogadores, e entre estes e os clubes; 

• De permitir que existam mais dados ilustrativos do jogo de cada praticante que 

transmitam uma imagem clara e completa da realidade do seu jogo; 

• De preparação para o WHS, encorajando os jogadores a terem resultados para 

handicap, que virão a ser usados aquando da transição para o WHS; 

• De promover o célere registo das voltas para handicap no próprio dia, para que os 

registos de handicap estejam atualizados.  
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Comissões de Handicap 

Apoiar o papel das comissões de handicap, embaixadoras do Sistema de Handicap e 

responsáveis pelo seu cumprimento nos Clubes, promovendo a sua composição com 

equipas multidisciplinares e que acompanhem, sempre que possível, a transição e 

implementação para o WHS.  

Jogadores e Marcadores 

Relembrar as responsabilidades dos jogadores e marcadores no contexto do Sistema de 

Handicap e Regras de Golfe.  

Condições de Elegibilidade 

Relembrar que os agentes desportivos podem definir condições complementares de acesso 

e elegibilidade de participação e classificações “net”, com base no handicap, de acordo com 

regulamentos internos e Termos de Competição.  

Resultados de handicap – clarificar o conceito de diferencial de handicap, visível no gráfico 

SGD de cada jogador, e que representa para que handicap o resultado foi jogado em cada 

volta, sendo que o gráfico ilustra a distribuição dos resultados de cada jogador.  

Autonomia com proximidade 

Promover a consulta e utilização individual dos registos pelo próprio praticante, no âmbito 

dos mecanismos disponibilizados pela FPG, com os Clubes (my.fpg.pt e DatagolfLinks).  

Administração e Supervisão  

Manter-se-á em 2019 a monitorização da implementação do Sistema de Handicap EGA. 

Quanto à análise de indicadores estatísticos nacionais de handicap, o foco irá dirigir-se para 

temas ligados à futura implementação do WHS e respetiva transição.  

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.  

Na gestão de handicap, continuarão a assegurar-se necessidades pontuais de inquéritos 

técnicos e pedidos de recurso, e manter-se-á o acompanhamento e auditoria aos registos 

de handicap dos jogadores de handicap mais baixo.  

Serviços aos Clubes e Membros Institucionais  

Manter-se-ão o apoio e suporte técnicos prestados aos agentes desportivos no âmbito do 

Sistema de Handicap, software e gestão desportiva e competitiva, incluindo o Datagolf, 

Sistema Central de Handicaps e DatagolfLinks.  
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Será mantida a realização de formações pontuais, in loco ou em ambiente remoto, para 

novas Comissões de Handicaps e Técnicas, prevendo-se formações de âmbito regional na 

preparação para o WHS.  

Relativamente aos materiais didáticos, dar-se-á continuidade à disponibilização de 

conteúdos simplificados para uso dos clubes nas comunicações com os seus associados.  

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

suporte à gestão de handicaps, no sentido da continuação do processo de modernização, 

com base na estrutura do Sistema Central de Handicaps.  

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

Serviços aos Campos de Golfe 

Dar-se-á continuidade à promoção e implementação do projeto “Avançar no Golfe”, projeto 

que permite 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 o efeito, é disponibilizada 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.  

Serão explorados internamente novos processos de registo informático de classificações.  

Durante o ano 2019, continuarão a ser dados passos no projeto piloto de classificação de 

campos Pitch & Putt, de âmbito nacional.  

Serviços aos Jogadores de Golfe 

Mantém-se em 2019 o serviço de apoio técnico para esclarecimento de questões de 

handicap aos jogadores, em coordenação com os respetivos clubes de filiação, com ênfase 

para: 

• Consulta autónoma dos materiais disponíveis (FAQS);  

• Acesso, consulta e atualização de dados e registos pessoais (my.fpg.pt e 

DatagolfLinks).  

Serão implementados meios informáticos complementares para o registo de cartões de 

resultados para handicap.  
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Dar-se-á continuidade aos processos de gestão de handicap dos jogadores enquadrados 

no Registo Individual Online.  
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CNF 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. 

À semelhança de anos anteriores, o CNFGJ será disponibilizado em 2019 a instituições 

diversas como a Special Olympics, Fundação São João de Deus e Desporto Escolar, 

mantendo-se também aberto aos clubes para desenvolvimento de ações de captação de 

sócios naquele espaço. 

Serão organizados eventos diversos, tais como torneios com modalidades de jogo 

diferenciadas, circuitos de habilidades e técnicas, ações de promoção da modalidade, e 

sessões de sensibilização e formação de agentes desportivos. 

No que ao Campo de Golfe respeita, preveem-se para 2019 cerca de 15.000 voltas de 

golfe. 

Em 2019, será apresentado um ciclo de formação de agentes associados ao golfe, por 

forma a posicionar o CNFGJ como referência na organização, transmissão e aplicação de 

conhecimento e boas práticas. 

No que se refere às instalações, e por forma a melhorar as condições de aprendizagem e 

treino no CNFGJ, realizar-se-ão melhoramentos no tee norte (buraco 10), com a instalação 

de referências de distância, marcação de espaços individuais no tee, delimitação física da 

área, melhoria estética, funcional e de segurança no percurso para o referido espaço; 

reforço da sinalética do campo de 9 buracos; melhoramento dos espaços entre buracos; 

abertura do buraco 3 como par 4; reforço das redes de segurança nos buracos 3 e 4; 

eliminação dos bunkers de fairway no buraco 6; e renovação dos alvos e baias do driving 

range. 

Está prevista a aquisição de software e hardware para a implementação de cartões 

recarregáveis para as bolas, e de um novo buggy para apanhar bolas no driving range. 

Será ainda e também adquirida uma unidade de desfibrilhação cardíaca para o CNFGJ, e 

desenvolvida a respetiva formação aos colaboradores. 

Escola Nacional de Golfe 

A Escola Nacional de Golfe funcionará em 2019 com cinco treinadores certificados pelo 

IPDJ, portadores do Título 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. 
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Manter-se-á o funcionamento da Escola Júnior, que conta, atualmente, com cerca de 150 

jovens. 

Serão realizados torneios e outras atividades pontuais na Escola Nacional de Golfe, 

dirigidos a alunos e potenciais alunos, de forma a garantir a multilateralidade do seu 

percurso de formação, angariação de novos praticantes e motivação para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

O Plano Anual de Atividades da Escola contemplará um conjunto de três atividades dirigidas 

às famílias dos alunos inscritos da Escola Júnior, promovendo a sua participação e o seu 

apoio de proximidade. 

Com um modelo de ensino renovado, espera-se um aumento diário do número de alunos 

nos sete espaços de aprendizagem e treino – Putting Green, Chipping Green, Driving 

Range, buraco nº 10, Tee Norte Driving Range (buraco 10), estúdio, e campo de jogo 9 

buracos. O modelo prevê mais e melhor acompanhamento técnico, com fundamentos 

pedagógicos e metodológicos, de acordo com os princípios emanados do projeto de 

certificação de academias.  
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Qualidade e Sustentabilidade  

Sistema de Gestão da Qualidade 

A satisfação dos praticantes, a melhoria contínua dos processos de gestão e 

desenvolvimento da modalidade e, inevitavelmente, a obtenção de melhores resultados e 

dos objetivos que foram definidos na sua estratégia, são apenas alguns dos desafios que a 

FPG tem de encarar. 

De forma a conseguir responder a estas necessidades, a FPG implementou em 2018 uma 

ferramenta de gestão interna, um sistema de gestão da qualidade, capaz de acrescentar 

valor à organização e permitir dessa forma melhorar o rendimento dos processos, controlar 

eficientemente os custos operacionais e valorizar os recursos de que dispõe. 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2018, é objetivo para 2019 a certificação do 

sistema de gestão da qualidade segundo a norma NP EN ISO. 9001:2015. 

Plano Estratégico  

O plano estratégico, dinamizado pela FPG e elaborado pela Deloitte, e que contou com a 

colaboração de praticantes, clubes, agentes desportivos e representantes da indústria do 

golfe, apresenta as principais linhas de orientação que servem de base à estratégia da FPG 

para o triénio 2018-2020.  

Durante o ano 2019, o Departamento de Qualidade e Sustentabilidade continuará a 

monitorizar a gestão do conjunto de iniciativas estratégicas propostas para o triénio 2018-

2020 (Plano de Ação), nomeadamente: 

• Acompanhamento e Monitorização da implementação das iniciativas propostas para 

o triénio 2018-2020; 

• Promoção de projetos em parceria com universidades e centros de I&D que visam o 

desenvolvimento de soluções associadas a temáticas relevantes como a Economia do 

Desporto, Marketing Desportivo, Operações e Logística no Desporto e Conceção e 

Gestão de Eventos Desportivos;  

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

plano. 

Em 2019, e enquadrado no plano de ações do Plano Estratégico, será dada continuidade à 

estratégia estabelecida no protocolo entre a Universidade Europeia e a Federação 

Portuguesa de Golfe com vista à colaboração em projetos de investigação na área da 

gestão desportiva e liderança nas organizações (ex.º Sport Management Challenge). 
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Anuário do Golfe 2019 

O Departamento de Qualidade e Sustentabilidade garantirá o suporte técnico ao 

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

do Anuário relativo a 2018. Para tal, foram estabelecidos diversos acordos e protocolos de 

colaboração com diversas entidades, nomeadamente a Associação de Gestores de Golfe 

de Portugal e a Associação de Greenkeepers de Portugal. 

O Anuário do Golfe tem como objetivo dotar a FPG, os clubes 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. A recolha dos dados para seu 

desenvolvimento será efetuada através da plataforma do programa OnCourseTM, gerido 

pela Golf Environment Organization, com o apoio do R&A.  
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Apoio a Clubes 

Durante o ano 2019, o Departamento de Apoio a Clubes continuará a dar apoio a clubes, 

agentes desportivos e restantes partes interessadas em áreas relacionadas com a 

sustentabilidade do golfe, tendo como base os objetivos fundamentais para o 

desenvolvimento da modalidade, i.e. o aumento do número de praticantes federados e a 

dimensão média dos clubes até 2020. 

Programa OnCourse Portugal 

A FPG, através do Departamento de Apoio a Clubes, é a entidade responsável pela 

coordenação do programa OnCourseTM Portugal (versão adaptada ao contexto nacional), 

sendo este gerido pela Golf Environment Organization, com o apoio do R&A.  

O programa visa a sensibilização dos clubes e gestores de golfe para as melhores práticas 

de gestão, facilita a produção de relatórios de sustentabilidade anuais e promove a 

implementação de ferramentas de comunicação e de apoio à tomada de decisão.  

De acordo com estabelecido no contrato estabelecido entre a Golf Environment 

Organization e a FPG, durante o triénio 2018-2020 os clubes e gestores de campos de golfe 

terão acesso gratuito ao programa OnCourseTM (subscrição anual no valor de €100/clube 

sem campo e €340/clube com campo). 

Durante o ano 2019, o Departamento de Apoio a Clubes continuará a dar apoio ao 

desenvolvimento da ferramenta OnCourseTM, participando no Steering Committe do 

programa. 

Certificação de Academias 

Em 2019, a FPG dará início ao processo de certificação das entidades formadoras 

(academias de golfe), com o objetivo de promover a melhoria contínua do desempenho da 

sua gestão, abrangendo as seguintes áreas: 

• 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. 

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; 
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• 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. 

Em 2019, a FPG disponibilizará junto das entidades formadoras o software de gestão 

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

marketing. O Departamento de Apoio a Clubes continuará a prestar apoio na 

implementação do modelo de certificação de academias de golfe. 

Formação a Clubes 

Durante o ano 2019, a FPG apresentará uma nova edição do programa de formação, 

visando apoiar o 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. 

Considerando-se a formação elemento decisivo no desenvolvimento das organizações, e 

com um papel crucial no cumprimento dos objetivos estratégicos da FPG, o Plano de 

Formação é um instrumento de gestão que inclui uma série de ações que visam melhorar 

as competências dos recursos humanos associados à gestão de clubes e campos de golfe. 

Do ponto de vista dos formandos, as ações de formação poderão ser a base da 

consolidação e progressão nas suas carreiras profissionais. 

O plano de ações de formação é revisto anualmente, e sempre que necessário, e integra 

ações que visam conciliar os objetivos estratégicos da FPG e os pedidos dos clubes, 

agentes desportivos e restantes partes interessadas. Neste contexto, o Plano de Formação 

para 2019 abordará temas relacionados com: 

• Legislação nacional e comunitária com incidência no setor do golfe; 

• Plano Nacional de Ética no Desporto e processo de certificação dos valores éticos 

no desporto; 

• OnCourse Portugal; 

• Certificação das entidades formativas; 

• Cursos da Club Managers Association of Europe (CMAE); 

• Congresso Nacional do Golfe 2019. 

No que se refere às ações de formação coordenadas pela Club Managers Association of 

Europe (CMAE), associação profissional sem fins lucrativos de gestores de clubes 

desportivos, esta entidade tem disponível um programa de Formação Modular Certificada – 

o Management Development Programme, que possibilita a formação progressiva e contínua 

a todos os interessados numa carreira na área da gestão de clubes de golfe. 
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O programa inclui cinco módulos, com a duração de 5 dias/módulo (de segunda a sexta-

feira), designadamente: MDP 1 Funcionamento operacional de um clube desportivo; MDP 2 

Planeamento Estratégico e Gestão de Equipas de Trabalho; MDP 3 Estratégia e Liderança, 

MDP em Gestão de Golfe e MDP em Gestão de Food & Beverage.  

Este percurso integra as temáticas fundamentais e os conceitos base, fornecendo o know-

how e a experiência, indispensáveis a todos os que pretendem uma formação certificada, 

com dois níveis de certificação - o diploma em Gestão de Clube (CMDip) e o certificado 

Certified Club Manager (CCM), ambos reconhecidos na Europa e nos EUA, pela Club 

Managers Association of America.  

Reconhecendo a importância de os gestores de clubes de golfe nacionais terem as suas 

competências reconhecidas a nível nacional, europeu e internacional, e que o Management 

Development Programme contribui para a aquisição e para o reconhecimento dessas 

competências, a FPG associou-se à Associação de Gestores de Golfe de Portugal e à 

Associação de Diretores de Clubes da Europa (CMAE) para promover oportunidades de 

educação e formação em Portugal, apoiando a realização dos cursos em Portugal e 

suportando financeiramente uma percentagem significativa quer dos custos com a sua 

realização quer do valor da inscrição (valor da inscrição – pvp base €1.500/curso).  

O Plano de Formação para 2019 incluirá a realização do MDP 1 e 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. 

O Departamento de Apoio a Clubes coordenará as diversas atividades inerentes ao 

programa de formação, desde o diagnóstico de necessidades de formação, 

desenvolvimento do plano e avaliação do impacto da formação. 

Formação a agentes desportivos 

Em 2019, será dada continuidade à estratégia estabelecida no protocolo entre o Instituto 

Politécnico da Maia (IPMAIA) e a Federação Portuguesa de Golfe com vista à promoção da 

formação de agentes desportivos, e ao desenvolvimento das necessárias ações de 

formação, através da oferta da disciplina golfe como “Modalidade Desportiva de 

Especialização” na “Licenciatura em Treino Desportivo” e no “Curso Técnico Superior 

Profissional de Treino Desportivo de Jovens” e como disciplina de formação técnica no 

“Curso Técnico Superior Profissional de Desporto e Turismo de Natureza”. 

Neste âmbito, a FPG supervisionará e apoiará tecnicamente as unidades curriculares que 

integram a disciplina do golfe na “Licenciatura em Treino Desportivo” e no “Curso Técnico 

Superior Profissional de Treino Desportivo de Jovens”, e supervisionará e apoiará na 

criação de Cursos de Formação de Treinadores de Golfe – Grau I e Grau – II. 
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A oferta da disciplina golfe como “Modalidade Desportiva de Especialização”, na 

“Licenciatura em Treino Desportivo” e no “Curso Técnico Superior Profissional de Treino 

Desportivo de Jovens”, terá início no primeiro semestre do ano letivo 2018/2019 e visa 

contribuir para que os estudantes atletas possam encarar o futuro pós-desporto com 

segurança.  

Durante o ano 2019, este departamento pretende ainda identificar e desenvolver novas 

parcerias com universidades e centros de I&D com vista à promoção da formação de 

agentes desportivos, incluindo treinadores e atletas estudantes. 

Apoio ao desenvolvimento de Instalações Desportivas  

Em 2019, este departamento continuará a dar apoio a clubes, e restantes partes 

interessadas, no desenvolvimento de projetos de instalações desportivas, com os seguintes 

objetivos: 

• Promover a prática desportiva do golfe; 

• Incrementar o número de jogadores; 

• Aumentar a dimensão média dos clubes; 

• Promover a melhoria da qualidade de vida e bem-estar social, contribuindo para a 

promoção da saúde.  

Este departamento apoiará ainda o R&A e o European Institute of Golf Course Architects no 

desenvolvimento de um documento que ajude promotores e clubes de golfe a planear e 

implementar projetos de academias e campos de golfe que promovam o acesso à prática 

desportiva e a retenção dos praticantes. 

Fundo de Desenvolvimento do Golfe  

Em 2019 será implementado o Fundo de Desenvolvimento do Golfe, com o objetivo de 

apoiar os clubes de golfe nacionais no desenvolvimento de projetos e na aquisição das 

ferramentas/competências necessárias para o crescimento da modalidade e, em particular, 

para a qualificação de academias de golfe. 

Este Fundo será dotado de verbas provenientes das quotas dos praticantes e clubes, bem 

como de mecenas e patrocinadores, relativas ao ano de 2018.   
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Marketing & Comunicação  

Os principais objetivos e ações do Departamento de Marketing e Comunicação para 2019 

são os seguintes: 

Construir uma relação mais próxima com os Federados 

Através de uma política de comunicação mais alargada e eficaz, assim como de uma maior 

presença física no terreno, pretendemos estabelecer uma relação de maior proximidade 

com os nossos federados. Estarmos onde estes estão tenderá a fomentar a cumplicidade 

entre as partes. 

O sucesso desta relação passará igualmente pela consciencialização e pela valorização 

dos benefícios e vantagens em ser federado e, se possível, pelo reforço de ambos. 

Gerar mais envolvimento com os públicos-alvo estratégicos 

São eles os Jovens, as Senhoras e os Seniores. 

Quanto aos Jovens, propomos desenvolver novas plataformas digitais e eventos dedicados, 

assim como um estilo de comunicação próprio: provas de skills no Jamor, novos websites 

como o Drive Tour, aposta no instagram, diferentes APP’s, etc. 

Nas Senhoras, procuraremos despertar o interesse da sua participação, criando para tal 

eventos e momentos de comunicação exclusivos, com uma linguagem adequada.  

Relativamente aos Seniores, o nosso segmento mais expressivo, temos a missão de 

dinamizar a participação nos respetivos campeonatos nacionais, assim como a de captar 

voluntários para provas organizadas pela FPG, nomeadamente no Jamor. 

Contribuir para a captação e retenção de federados 

Propomo-nos a alargar o espectro de comunicação visando os ainda não praticantes de 

golfe e aqueles que já o praticaram mas estão hoje mais afastados da modalidade por 

diferentes razões.  

Nesse sentido, daremos continuidade a eventos massmarket de sucesso como o Dia do 

Golfista, os Open Days, os Sunsets, etc e criaremos novos momentos, oportunidades e 

eventos para estes segmentos específicos.  

Potenciar o envolvimento dos atuais patrocinadores 

Em 2019 estaremos focados em estimular a ativação das marcas e produtos dos nossos 

patrocinadores e parceiros. Desenvolvendo estratégias conjuntas e criando momentos de 

proximidade (ex. Sponsors Days). 
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O sucesso destas iniciativas beneficiará ambas as partes e promoverá uma maior 

cumplicidade entre elas. 

Contribuir para um aumento de receitas extraordinárias 

Uma das missões mais relevantes do marketing da FPG passa por angariar novos 

patrocínios. Para tal, será crítico valorizar a marca FPG e o seu brand equity para definir um 

modelo de sponsoring na FPG. 

Eventos como os abaixo referidos apresentam um elevado potencial de gerar patrocínios: 

• Campeonato Nacional de Seniores 

• Internacional de Portugal – Homens e Senhoras 

• Drive Tour 

• Campeonato Internacional de Mid-Amateur 

• Provas de Skills no Jamor 

• Troféu exclusivo para Senhoras. 

Desenvolveremos também um conjunto de soluções digitais autossustentáveis que gerem 

oportunidade de receitas via patrocínios e publicidade: App Oficial, App Anuário, website de 

captação e retenção federados e website Drive Tour. 

O desenvolvimento e comercialização de uma linha de merchandising na FPG, em 

colaboração com uma marca premium, é outra oportunidade já em estudo e que se 

pretende implementar em 2019. 

Por último, uma oportunidade de gerar receitas extraordinárias poderá passar pela 

estratificação dos níveis de federado, estabelecendo diferentes níveis de benefícios e 

vantagens, estando este processo já em desenvolvimento. 

Contribuir para uma maior e melhor visibilidade pública da atividade regular da FPG 

Já no domínio da comunicação, será fundamental que em 2019 se implemente uma gestão 

mais eficaz das atuais plataformas digitais: website e as redes sociais – facebook e 

instagram. 

Trabalharemos também para o incremento da exposição mediática da FPG, do seu 

Presidente e das suas atividades principais, dando continuidade à colaboração com a 

agência de assessoria mediática. 

Ainda no âmbito da relação com agência, temos o objetivo de estabelecer/confirmar, 

durante o ano de 2019, parcerias com Medias de referência como a RTP, o Record, a 

SportTv, o Porto Canal, o Jornal Económico, etc.. 
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Contribuir para o desenvolvimento e implementação de um plano de atividades 

inovador no CNFGJ 

No enquadramento da definição da estratégia de comunicação JAMOR 365, o 

Departamento de Marketing e Comunicação terá a missão de definir e coordenar a 

comunicação do plano de atividades do CNFGJ, gerindo a relação com os diferentes 

parceiros de comunicação. 

O objetivo é que o plano de atividades em causa contribua ativamente para uma maior 

dinâmica no Jamor, a sua consolidação como uma academia de referência e uma 

visibilidade acrescida da modalidade.   
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Representações Internacionais  

A Federação Portuguesa de Golfe terá, em 2019, os seguintes representantes em 

instituições internacionais: 

 

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

Committee do PGA European Tour, que também integra José Correia.  

 

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

Rating Committee da EGA, com assento no Executive Committee da EGA, e continuará 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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Contactos 

 

Federação Portuguesa de Golfe 

Rua Santa Teresa do Menino Jesus 6 – 17º 1495-168 Algés 

N.º de tel. 21 412 37 80 

www.fpg.pt 

 


