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Disclaimer

A Deloitte colaborou com a Federação Portuguesa de Golfe (adiante também designada “FPG”) na elaboração do Anuário da Federação Portuguesa de Golfe - Estudo de 
Impacte Macroeconómico do Golfe em Portugal no ano de 2018 (adiante também designado “Estudo”). Como resultado desta colaboração foi produzido o presente documento
cujo âmbito e objetivos são da responsabilidade da Federação Portuguesa de Golfe. É, ainda, da responsabilidade da FPG a validação da adequabilidade e suficiência das 
metodologias e procedimentos adotados pela Deloitte para a concretização dos objetivos e âmbito definidos.

Este Estudo foi preparado de acordo com o disposto na nossa proposta de prestação de serviços datada de 2 de novembro de 2018 e destina-se exclusivamente para uso 
confidencial dos destinatários da mesma, com base no seu reconhecimento e aceitação dos termos e responsabilidades presentes na nossa proposta de prestação de serviços, 
não devendo por isso ser utilizado para outro fim, distribuído a terceiros ou divulgado publicamente sem a nossa prévia autorização escrita. Este documento é privado e 
confidencial não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Deloitte.

O nosso trabalho baseou-se nos objetivos, planos de ação e expectativas da Federação Portuguesa de Golfe, na análise da Deloitte e baseia-se na informação disponibilizada 
pela Federação Portuguesa de Golfe, pelo Conselho Nacional da Indústria do Golfe (“CNIG”), bem como em informação pública e facultada por diversas entidades nacionais e 
regionais, a qual reflete as condições prevalecentes no mercado na data da sua preparação e no período considerado. Conforme acordado, não obstante a análise global da 
coerência interna da informação utilizada, a mesma não foi objeto de uma revisão pela nossa parte, de modo a expressar uma opinião profissional sobre a mesma.

Consideramos conveniente realçar que as projeções, os pressupostos utilizados na sua preparação, bem como o detalhe da informação relevante sobre os aspetos que 
possam afetar a sua realização são da responsabilidade da FPG. 

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 Estudo, ou outra informação fornecida, quer escrita quer oralmente, forma base para qualquer tipo de obrigação ou garantia.

Por outro lado, acresce que não assumimos qualquer responsabilidade pela atualização dos resultados do nosso trabalho como consequência de factos e circunstâncias ou 
alterações de qualquer natureza, atos, opiniões, pressupostos ou situações de que tomemos conhecimento após a finalização do nosso trabalho, nomeadamente no que se 
refere aos últimos desenvolvimentos relacionados com o COVID-19. Encontrando-se este processo numa fase ainda muito recente, não é possível antecipar a dimensão nem 
a natureza dos impactes daí decorrentes, que poderão diferir entre países e modelos de negócio, da atuação dos governos e bancos centrais e, principalmente, da duração da 
atual fase do processo.



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 3Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

1 Introdução 17

1.1 Desmistificar a prática do Golfe 18

1.2 Âmbito e objetivos 19

2 Análise da evolução da indústria nacional do Golfe 21

2.1 Dimensões de análise 22

3 Abordagem metodológica 29

3.1 Caracterização da cadeia de valor da indústria do Golfe 30

3.2 Impacte Direto e Indireto 31

4 Análise de impacte macroeconómico da indústria do Golfe 44

4.1 Geração de riqueza 45

4.2 Criação de emprego 57

4.3 Receita fiscal 59

4.4 Benefícios qualitativos 61

Sumário Executivo 5

Índice



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 4Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

6 Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe 72

5 Principais tendências e desafios da indústria do Golfe 63

5.1 Tendências globais da indústria 70

5.2 Desafios a endereçar 71

Índice



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 5Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

Sumário Executivo



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 6Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

Análise da 

indústria
2.

Abordagem 

metodológica
3.

Análise de 

impacte
4.

Tendências e 

desafios
5.

Criação de 

valor
6.

Introdução1.

Sumário 

Executivo

A Federação Portuguesa de Golfe pretende conhecer qual o impacte macroeconómico do 
Golfe em Portugal

Sumário Executivo

Objetivos: apurar o impacte macroeconómico do Golfe na economia Portuguesa em 2018

Âmbito: identificar e aferir o impacte nas diferentes dimensões (cadeia de valor) relevantes para a prática do Golfe

2) Emprego

Postos de trabalho resultantes da 
atividade de diferentes setores da 
cadeia de valor do Golfe e resultantes 
das relações intersectoriais 

1) Geração Riqueza

Produção de riqueza gerada pelos diversos 
agentes da cadeia de valor, consumo de 
recursos a montante e investimento 
realizado em equipamentos e 
infraestruturas

4) Benefícios qualitativos

Benefícios não monetários 
gerados pelo desenvolvimento da 
prática de Golfe em Portugal

1

2

• A Federação Portuguesa de Golfe pretende 

conhecer qual o impacte do Golfe em Portugal, 

não só a nível macroeconómico, mas também 

noutras variáveis não estritamente quantitativas, 

que ajudem a ilustrar outros benefícios do Golfe 

para a sociedade.

• Nesse contexto, o presente Estudo pretende 

oferecer uma visão abrangente do impacte da 

prática do Golfe em Portugal em 4 vertentes: 1) 

geração de riqueza; 2) emprego; 3) receita fiscal 

e 4) benefícios qualitativos.

4

3

3) Receita Fiscal

Receita fiscal proveniente da 
tributação sobre a atividade 
económica, direta e indireta, 
proveniente da prática do Golfe



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 7Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

Alojamento – Gastos de alojamento 
no âmbito da prática do Golfe

Restauração – Consumo nos 
estabelecimentos de restauração e 
similares

Golfe – Membership fees, Green fees, 
Driving range, aluguer de equipamento 
e outros acessórios

Os principais elementos da cadeia de valor do Turismo de Golfe foram, na elaboração 

do presente estudo, agregados da seguinte forma:

Transportes – Meios de transporte 
utilizados pelos praticantes de Golfe

Construção – Construção de 
infraestruturas e equipamentos de 
suporte à prática do Golfe 

Imobiliário – Impacte gerado pelo 
Golfe no mercado imobiliário

Eventos e Competições – Eventos e 
torneios de Golfe profissionais ou de 
empresas

Comércio a retalho – Impacte gerado 
pelo Golfe na venda de roupa e 
acessórios de Golfe e outros produtos

Imprensa Especializada – Diferentes 
canais de media de conteúdos 
especializados no Golfe

Serviços de Manutenção –
Manutenção dos campos de Golfe

Golfe

Alojamento

Restauração

Transportes

ImobiliárioConstrução

Eventos

Manutenção

Comércio

Imprensa

Golfe
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O apuramento do impacte macroeconómico do Golfe deverá abranger a análise das 
atividades da respetiva cadeia de valor, cujo impacte se propaga por toda a economia

Sumário Executivo
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Evolução do número de praticantes de Golfe em Portugal, por género
Milhares, 2008–2018

∆ (2008 – 2018)

+ 488 praticantes

Fonte: Federação Portuguesa de Golfe; Nota: 1) Clube ativo - clube com jogadores federados no clube.

Evolução do número de clubes de Golfe ativos1 em Portugal
#, 2008–2018

∆ (2008 – 2018)

+ 28 clubes ativos

Para efeitos de contextualização da situação atual da indústria do Golfe, foi analisada a 
evolução do n.º de praticantes e de clubes de Golfe em Portugal no período 2008-2018

Sumário Executivo
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3,2 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,4 3,2

14,8 14,5 14,7 14,7 14,2 13,8 14,1 14,2 14,7
15,8 15,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sexo feminino

Sexo masculino

• O número de praticantes em Portugal registou um ligeiro crescimento entre 2008 e 2018, em virtude de uma subida dos praticantes do sexo masculino, 
enquanto que o número de praticantes do sexo feminino manteve-se estável ao longo do mesmo período;

• O número total de clubes de Golfe ativos em Portugal registou uma redução significativa entre 2017 e 2018 (menos 25 clubes), ou seja, cerca de -20%.
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∆ (2017 – 2018)

- 25 clubes
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Geração de riqueza
Benefícios

qualitativos
Emprego Receita Fiscal

Receitas geradas pela atividade 

nos diferentes setores da cadeia 

de valor do Golfe

Consumo de 
recursos das 
atividades a 
montante 
(consumos 

intermédios)

Investimento
em construção/ 
requalificação de 
infraestruturas e 
equipamentos

Receita fiscal indireta 

proveniente da 

tributação sobre a 

atividade económica 

proveniente da prática 

do Golfe

Emprego direto –

postos de trabalho 

resultantes da atividade 

de diferentes setores 

da cadeia de valor do 

Golfe

Emprego indireto –

Emprego indireto 

gerado pelas relações 

intersetoriais 

resultantes do 

investimento e dos 

consumos intermédios 

na Economia do Golfe

Identificação e análise de 

benefícios qualitativos 

gerados pelo 

desenvolvimento do Golfe 

em Portugal, como: 

promoção do desporto e 

das atividades ao ar livre, 

potenciar Portugal 

enquanto marca turística, 

entre outros

Dimensões quantificáveis

Impacte

direto

Impacte

indireto

Dimensões de análise

O âmbito do presente estudo contempla uma análise dos impactes direto e indireto do 
Golfe em 4 dimensões: geração de riqueza, emprego, receita fiscal e benefícios 
qualitativos…
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R - Atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas

I – Alojamento, restauração e 

similares

J – Atividades de informação e 

comunicação

L – Atividades imobiliárias

N – Atividades administrativas 

e dos serviços de apoio

Impacte macroeconómico

€51M €69M €120M

G – Comércio por Grosso e a 

Retalho

H – Transportes e 

armazenagem

€10M €9M €19M

€17M €4M €21M

€192M €143M €335M

€157M €186M €343M

€472M €408M €880M

€0,4M €0,8M

€126M €107M €232M

€1.025M €926M €1.951MTotal

€0,4M

… tendo sido estimado, para 2018, um impacte direto e indireto, da prática do Golfe em 
Portugal superior a 1,9 mil milhões de euros…

Impacte indireto Impacte Total

Sumário Executivo
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€51M 23% €12M

€10M 23% €2M

€17M 23% €4M

€192M 23% €44M

€157M 6% €9M

€472M 6% / 13% €40M

23% €0,1M

€126M 23% €29M

€1.025M n.a. €141M

€0,4M

… que se estima corresponder uma receita fiscal indireta de cerca de 141 milhões de 
euros…

Sumário Executivo
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L – Atividades imobiliárias

N – Atividades administrativas 

e dos serviços de apoio

G – Comércio por Grosso e a 

Retalho

H – Transportes e 

armazenagem

Total

Impacte macroeconómico

IVA aplicável ao setor Receita FiscalImpacte direto
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8.065 POSTOS DE TRABALHO1

População empregada por conta de outrem em Portugal nos 
setores pertencentes à cadeia de valor do Golfe, tendo por 
base a ponderação pelo impacte direto da receita gerada 
(€1.025M) e o Produto Interno Bruto Português no ano de 
2018 (€201.613M)

Criação/ manutenção de emprego nas atividades económicas presentes na cadeia de valor do Golfe

Notas: 1) Este cálculo inclui o emprego gerado diretamente pelas infraestruturas de Golfe (respeitante aos setores de atividades desportivas e serviços de manutenção) que foram apurados com base em informação disponibilizada pelo CNIG (valor médio de 7 
colaboradores por infraestrutura de Golfe para atividades desportivas e de 15 colaboradores por infraestrutura de Golfe para serviços de manutenção). 

1) Emprego Direto 2) Emprego Indireto

…e na criação/ manutenção, de forma direta e indireta, de aproximadamente 16.600 
postos de  trabalho

Sumário Executivo

8.574 POSTOS DE TRABALHO

Emprego indireto gerado pelas relações intersetoriais 
resultantes do investimento e dos consumos intermédios na 
Economia do Golfe, tendo por base o coeficiente do número 
de postos de trabalho indiretos gerados pelo setor do 
Turismo disponibilizado para a economia portuguesa, pelo 
World Travel and Tourism Council (média dos últimos 5 
anos)

Total Emprego Gerado/ mantido = 16.639 postos de trabalho
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Benefícios qualitativos

Notoriedade de Portugal a nível internacional

Com a promoção de Portugal como destino de Golfe, a visibilidade do país cresce tanto a nível 
turístico, como também noutras vertentes (e.g. gastronomia) 

Impactes

Praticantes Clubes Campos

Enriquecimento da oferta sociocultural

Crescente promoção de atividades de lazer como a dinamização de programas em família e 
crescimento do número e dimensão de torneiros amadores

Desenvolvimento de infraestruturas 

O crescimento do Golfe e do turismo associado ao Golfe motiva o desenvolvimento e melhoria de 
infraestruturas, instalações e equipamentos, incluindo novos equipamentos para os praticantes

Soluções de sustentabilidade ambiental

O investimento em novas tecnologias associadas ao Golfe, nomeadamente no que toca a 
questões de planeamento de campos e gestão de recursos (e.g. água) trará novas soluções de 
sustentabilidade fortemente valorizadas pelos praticantes mais conscientes 

Enriquecimento da oferta health & wellness

Desenvolvimento da oferta no campo do health & wellness, incluindo a vertente turística, em 
associação com a oferta desportiva e turística do Golfe (e.g. resorts de Golfe)

Para além do impacte macroeconómico do Golfe, um conjunto de outros benefícios 
qualitativos emergem, quer para os praticantes, como para os clubes e campos

Sumário Executivo
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Tendências globais da indústria do Golfe

DIVERSIDADE

MERCADO ASIÁTICO

CAMPOS URBANOS

AGREGADOS

FAMILIARES

AWARENESS

TECNOLÓGICO

SUSTENTABILIDADE

Golfe

O Golfe enfrenta novas tendências a nível global, como sejam o desenvolvimento 
tecnológico e a sustentabilidade ambiental…

Sumário Executivo

O interesse pelo Golfe está a crescer, quer 
entre o sexo feminino, quer junto da 
população mais jovem. Na Europa, a 
participação de mulheres no desporto 
continua a aumentar.

O crescimento sustentado do Golfe depende do 
envolvimento dos vários elementos do 
agregado familiar, pelo que se prevê um 
aumento da promoção de atividades familiares 
e uma adaptação de serviços e infraestruturas 
a esta tendência.

A Ásia é um mercado de grande crescimento 
da prática do Golfe, e o número de crianças a 
jogar na China e India tem vindo a aumentar 
exponencialmente.

O foco na sustentabilidade e gestão de 
recursos está em crescimento na indústria do 

Golfe, com especial preocupação para a 
eficiência na gestão de água.

A tecnologia está já a mudar o universo do Golfe 
com a criação de apps de apoio aos praticantes,  e 

nos próximos anos o uso de sensores nos 
equipamentos e campos serão uma tendência 

crescente. 

Nos próximos anos é esperada a criação de 
formatos mais curtos do desporto, com a criação 

de campos urbanos, respondendo assim a 
problemas de time pressure e de espaço.
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Desafios da indústria do Golfe nos próximos anos

NOVOS PRATICANTES

Para garantir a sua sustentabilidade financeira, os clubes de Golfe terão de acompanhar a mudança na demografia e 
profile dos praticantes. Isto inclui uma adaptação ao nível de infraestruturas (instalações adaptadas a mulheres, crianças e 
jogadores com limitações físicas, bem como tees para jogadores jovens) e de serviços complementares (equipamento e 
roupa para o público feminino e jovem e espaços mais family-friendly);

Ao nível do staff, a presença de elementos do sexo feminino em maior número será igualmente uma mudança expectável.

DESAFIOS AMBIENTAIS

Atualmente o mundo encontra-se cada vez mais consciente da vulnerabilidade e fragilidade do meio ambiente. Um dos 
grandes desafios para o Golfe será responder a questões como a preservação e gestão de recursos, com foco na eficiência 
no uso de água para a irrigação dos campos e na desflorestação.

… que, por um lado, originam importantes desafios que a prática tem e terá que encarar 
desde e já durante os próximos anos, quer em Portugal, como a nível global… 

Sumário Executivo

DESAFIOS PARA PORTUGAL

Em Portugal, um dos desafios mais relevantes é a promoção do desporto junto de jovens e da população feminina, de 
forma a balançar em género a população praticante;

O investimento em infraestruturas e equipamento, de forma a acompanhar novas tendências, é também um dos desafios, 
bem como a melhoria da acessibilidade aos campos;

Para além destes, o sucesso futuro do Golfe em Portugal também dependerá de uma comunicação mais eficaz na 
promoção do país enquanto destino de Golfe e da definição de uma estratégia global para o Golfe como produto.

Portugal

Globais
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Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existe um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais do setor.

eIniciativas

A. Core

B
. 

C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã
o

C
. 

I
n

o
v
a
ç
ã
o

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.

… ao mesmo tempo que geram oportunidades para a criação de valor, que devem ser 
aproveitadas e desenvolvidas pela indústria do Golfe para robustecer a sua posição na 
economia nacional
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1. Introdução
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Na ótica do Presidente da FPG, é fundamental garantir a colaboração entre todos os 
agentes da modalidade para fazer face os desafios dos próximos anos

1.1 Desmistificar a prática do Golfe
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Miguel Franco de Sousa

Presidente da Federação 
Portuguesa de Golfe

Dispor de dados que sustentem a tomada de decisão é crucial para o avanço e implementação de estratégias que visem o desenvolvimento sustentável do 

golfe em Portugal. 

O golfe é uma modalidade desportiva que encerra em si uma importância extrema no que diz respeito ao seu impacte económico e social em Portugal. É 

responsável por um impacte direto na economia na ordem dos 1.000 milhões de euros; por 140 milhões de euros de impacte indireto na receita fiscal na 

economia; combate a acentuada sazonalidade dos destinos portugueses, em particular no Algarve; e contribui para a geração de cerca de 16.000 empregos.

No entanto, é um setor que tem vindo a ser fustigado por medidas que comprometem a sustentabilidade do golfe enquanto produto turístico, tornando o 

destino menos competitivo, seja em termos de preço, seja da própria qualidade do serviço prestado pelos operadores nacionais, sendo a questão do aumento 

do IVA para a taxa máxima uma das medidas que mais penalizou o golfe em Portugal.

Adicionalmente verifica-se um abrandamento do investimento nos eventos de golfe profissionais, os principais escaparates para a promoção do destino, que 

levou a que Portugal, de entre os países que são reconhecidos destinos de golfe, se tornasse praticamente insignificante nesta área.

Por outro lado, o golfe é uma modalidade desportiva praticada por cerca de 16.000 praticantes em Portugal, responsáveis por cerca de 30% do total dos 

quase 2 milhões de voltas jogadas anualmente, e composto por um parque de instalações desportivas que conta com aproximadamente 90 instalações.

Em tempos como os que vivemos hoje – pandemia COVID-19 – importa ter um mercado interno robusto, que possa fazer face às expectáveis abruptas 

quedas nas receitas provenientes do mercado do turismo de golfe. Infelizmente esse não é o caso, não obstante o esforço de muitos clubes e entidades que 

têm como principal atividade a desportiva, e não a turística, e que têm contribuído para o crescimento interno do número de praticantes, ainda que aquém do 

que seria desejável.

É fundamental investir no desenvolvimento do mercado interno, que será também, um importante consumidor do turismo de golfe, seja em períodos de 

crises internacionais, seja nas épocas baixas do turismo de golfe.

Esta abordagem, como em qualquer outro setor, carece de um trabalho em rede e de forma colaborativa com todos os agentes da modalidade, não havendo, 

clara e inequivocamente, lugar a atos isolados e desconcertados. 

O desenvolvimento do presente estudo é um excelente exemplo disso, onde a Federação Portuguesa de Golfe, o CNIG e a Associação de Gestores de Golfe de 

Portugal colaboraram num trabalho que pretende ser uma base sólida para o desenvolvimento de medidas que contribuam para o crescimento do número de 

praticantes nacionais, por um lado e, por outro, para a afirmação de Portugal enquanto um dos principais e mais reconhecidos destinos de golfe do Mundo.

O golfe é muito mais do que uma modalidade desportiva.

“Sem dados somos apenas mais uma pessoa com opinião.”

William Edward Deming
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O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

1.2 Âmbito e objetivos

Geração Riqueza

Produção de riqueza gerada pelos 
diversos agentes da cadeia de 
valor, consumo de recursos a 
montante e investimento realizado 
em equipamentos e infraestruturas

Receita Fiscal

Receita fiscal proveniente da 
tributação sobre a atividade 
económica, direta e indireta, 
proveniente da prática do Golfe

Emprego

Postos de trabalho resultantes da 
atividade de diferentes setores da 

cadeia de valor do Golfe e 
resultantes das relações 

intersectoriais 

Benefícios qualitativos

Benefícios não monetários gerados 
pelo desenvolvimento da prática de 

Golfe em Portugal

Objetivos: apurar o impacte macroeconómico do Golfe na economia Portuguesa em 2018

Âmbito: identificar e aferir o impacte nas diferentes dimensões (cadeia de valor) relevantes para a prática de Golfe
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Na sequência da Estratégia 2020 para o Golfe desenvolvida pela FPG, procuramos 
responder de forma atualizada e contextualizada a diferentes questões 

1.2 Âmbito e objetivos

Geração Riqueza

Qual o impacte económico 
das atividades económicas 
presentes na cadeia de valor 
da indústria do Golfe?

Qual o impacte económico 
dos serviços prestados pelos 
campos/ clubes de Golfe 
nacionais?

Emprego

Que outras atividades 
económicas da cadeia de 
valor da indústria geram 
postos de trabalho?

Qual o número de postos de 
trabalho gerados direta e 
indiretamente pela prática 
de Golfe em Portugal?

Receita Fiscal

De que forma é que outras 
atividades económicas da 
cadeia de valor da indústria 
contribuíram para o 
apuramento da receita fiscal?

Qual a receita fiscal indireta 
produzida pelos serviços 
prestados pelos campos/ 
clubes de Golfe em Portugal?

Benefícios 
qualitativos

Quais os principais desafios 
e tendências da indústria do 
Golfe adaptados à sociedade 
moderna?

Quais os impactes, não 
quantificáveis, que o setor 
do Golfe tem gerado na 
sociedade portuguesa?
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2. Indústria nacional do Golfe
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São consideradas três dimensões de análise para a contextualização da situação atual da 
indústria nacional do Golfe

2.1 Dimensões de análise

No contexto do estudo da indústria nacional do Golfe foram considerados as seguintes dimensões de análise:

Praticantes de Golfe

Clubes de Golfe

Campos de Golfe

O número de praticantes de 
Golfe exibiu uma TMCA08-18 de 
0,3%, maioritariamente 
potenciado pelo aumento do 
número de praticantes do sexo 
masculino com mais de 50 anos

Entre 2017 e 2018, o número de clubes de 
Golfe registou uma redução (menos 25 
clubes), que corresponde a uma variação de 
-20%

Os campos de Golfe encontram-
se concentrados nos distritos de 
Faro, Lisboa e Porto, sendo que 
estes distritos representam 63,9% 
do total de campos
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O número de praticantes de Golfe em Portugal cresceu, entre 2008 e 2018, sendo os 
praticantes do sexo masculino os que mais contribuíram para este crescimento

2.1 Dimensões de análise

Evolução do número de praticantes de Golfe em Portugal, por género

Milhares, 2008–2018

Total de praticantes

Sexo masculino

Sexo feminino

Legenda

3,2 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0
3,4 3,2

11,6 11,5 11,7 11,7
11,3 11,0 11,2 11,4 11,7

12,4
12,1

14,8 14,5 14,7 14,7
14,2

13,8 14,1 14,2
14,7

15,8
15,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

∆ (2008 – 2018)

+ 488 praticantes

• O número de praticantes de Golfe em Portugal registou um ligeiro crescimento, em cerca de 488 participantes, no período entre 2008 e 2018;

• Os praticantes do sexo masculino possibilitaram este crescimento (cresceram em cerca de 493 participantes), mantendo-se o número de praticantes do sexo 

feminino praticamente inalterado.
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Fonte: Federação Portuguesa de Golfe
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O peso relativo dos golfistas com mais de 50 anos, no número total de golfistas, tem 
registado uma tendência de aumento significativa

2.1 Dimensões de análise

Evolução do número de praticantes de Golfe em Portugal, por faixa etária

Milhares, 2008–2018

1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2
1,7

1,1

6,6 6,8 6,7 6,5
6,0

5,7

5,1 4,9

3,6 3,6
3,4

7,0
6,5 6,7 6,9 7,0 7,1

7,9
8,3

9,9

10,6 10,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• O número de golfistas com mais de 50 anos cresceu significativamente (quase 3.800 novos praticantes), aumentando igualmente o seu peso relativo no total de 

golfistas;

• O número de praticantes entre os 19 e 50 anos registaram uma descida, numa redução em cerca de 3.200 golfistas período 2008-2018;

• O número de golfistas até 18 anos manteve-se constante no período em análise.

> 50 anos

19 - 50 anos

Até 18 anos

Legenda
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Fonte: Federação Portuguesa de Golfe
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Os praticantes de Golfe em Portugal encontram-se concentrados no litoral do país, sendo 
que os distritos de Faro, Lisboa e Porto lideram com maior número de praticantes 

2.1 Dimensões de análise

Distribuição do número de praticantes de Golfe em 
Portugal, por distrito

2018

Distritos com mais de 
1000 praticantes

Distritos com o número de 
praticantes entre 500 e 
1000

Distritos com o número de 
praticantes entre 200 e 
500

Distritos com menos de 
200 praticantes

5.461

4.033

1.413

Faro

Lisboa

Porto

Top 3 dos distritos com maior número de praticantes de 
Golfe  

2018

Nacionais

Internacionais

Legenda

Praticantes por 
nacionalidade 
2017

67%

33%

• Os praticantes de Golfe encontram-se maioritariamente concentrados nos 

distritos de Faro e Lisboa;

• Os distritos com menor concentração de praticantes são aqueles situados mais 

no interior do país;

• Tendo em conta a nacionalidade, em 2017, os praticantes de Golfe 

internacionais em Portugal representavam cerca de 33%, uma subida de 

11p.p. face a 2008.
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O número de clubes de Golfe ativos em Portugal registou, entre 2017 e 2018, uma 
redução de 25 clubes, fixando-se em 126

2.1 Dimensões de análise

Evolução do número de clubes de Golfe em Portugal

#, 2008–2018

• O número total de clubes de Golfe em Portugal (ativos: clubes com jogadores federados no clube) aumentou em 28 clubes, entre 2008 e 2018, uma variação de cerca 

de 29%;

• Entre 2017 para 2018, 25 clubes tornaram-se inativos, fixando-se o número de clubes de Golfe em 126, ou seja, cerca de -20%.

Total de clubes

Clubes ativos

Legenda

∆ (2008 – 2018)

+ 28 clubes ativos
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Fonte: Federação Portuguesa de Golfe

98

109 109 112

138
142

150 151 151 151

126123
131

141
149

162
169

176 178 180 180 181

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Os clubes de Golfe estão concentrados maioritariamente em Lisboa, seguindo-se Faro e 
Porto

2.1 Dimensões de análise

Distribuição do número de clubes de Golfe em Portugal, 
por distrito

2018

Top 3 dos distritos com maior número de clubes de Golfe  

2018

69

43

15

Lisboa

Faro

Porto

Distritos com mais de 50 
clubes

Distritos com o número de 
clubes entre 30 e 50

Distritos com o número de 
clubes entre 10 e 30

Distritos com menos de 
10 clubes

• Lisboa é o distrito onde existe maior concentração de clubes de Golfe em 

Portugal, agregando 69 clubes;

• Entre os distritos com menor número de clubes destacam-se Viseu, Portalegre e 

Guarda, com apenas um clube, e Castelo Branco sem qualquer clube de Golfe;

• Comparativamente à distribuição de praticantes, verifica-se que a região de 

Setúbal tem menor concentração de clubes relativamente ao elevado número de 

praticantes.

Ativos

Inativos

Legenda

Número total de 
clubes
2018

126

55
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A distribuição dos campos de Golfe em Portugal encontra-se muito concentrada, sendo 
Faro o maior distrito, com 42% dos campos

83

2.1 Dimensões de análise

Distribuição do número de campos de Golfe em Portugal, 
por distrito

2018

Top 3 dos distritos com maior número de campos de Golfe  

2018

• Em Portugal, Faro é o distrito que conta com o maior número de campos 

de Golfe, 40 no total, seguindo-se Lisboa com 14 campos;

• Os restantes distritos do país contam com menos de 10 campos, sendo que em 

Évora e na Guarda não existem campos de Golfe.
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Infraestruturas 

de Golfe

95

Campos de 

Golfe

Número total de 
infraestruturas e 
campos de Golfe
2018

40

14

8

Faro

Lisboa

Porto

Distritos com mais de 30 
campos

Distritos com 10 a 30 
campos

Distritos com 5 a 10 
campos

Distritos com menos de 5
campos
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3. Abordagem metodológica
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A cadeia de valor do Golfe abrange um conjunto alargado de atividades económicas cujo 
impacte se propaga pela Economia

3.1 Cadeia de valor da indústria do Golfe

Alojamento – Gastos de alojamento 
no âmbito da prática do Golfe

Restauração – Consumo nos 
estabelecimentos de restauração e 
similares

Golfe – Membership fees, Green fees, 
Driving range, aluguer de equipamento 
e outros acessórios

Os principais elementos da cadeia de valor do Turismo de Golfe foram, na elaboração 

do presente estudo, agregados da seguinte forma:

Transportes – Meios de transporte 
utilizados pelos praticantes de Golfe

Construção – Construção de 
infraestruturas e equipamentos de 
suporte à prática do Golfe 

Imobiliário – Impacte gerado pelo 
Golfe no mercado imobiliário

Eventos e Competições – Eventos e 
torneios de Golfe profissionais ou de 
empresas

Comércio a retalho – Impacte gerado 
pelo Golfe na venda de roupa e 
acessórios de Golfe e outros produtos

Imprensa Especializada – Diferentes 
canais de media de conteúdos 
especializados no Golfe

Serviços de Manutenção –
Manutenção dos campos de Golfe

Golfe

Alojamento

Restauração

Transportes

ImobiliárioConstrução

Eventos

Manutenção

Comércio

Imprensa

Golfe
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O âmbito do estudo implica uma análise diferenciada para o apuramento do impacte 
resultante em cada setor da economia 

3.2 Impacte direto e indireto

Um Estudo de Impacte Macroeconómico do Golfe, pela perspetiva lata que a atividade encerra em toda a sua cadeia de valor e multiplicidade de agentes 
envolvidos, requer uma abordagem ampla e suficientemente coerente por forma a serem identificados todos os potenciais efeitos que a atividade induz 
na Economia.

No presente Estudo, o apuramento dos impactes não pode ser efetuado através de uma simples soma das receitas geradas e emprego criado pelos 
diversos agentes ao longo da cadeia de valor, pelas distorções que tal abordagem iria introduzir na análise. 

Conceitos

Introdução

Foi adotada uma perspetiva abrangente do conceito de prática de Golfe, a qual compreende, não só as atividades desportivas imediatamente associadas 
ao Golfe, mas também as atividades económicas relacionadas como o Alojamento, Restauração, Comércio, Transporte, Imobiliário, Construção e 
Imprensa.

Impacte medido pelos gastos dos golfistas nas diversas atividades da cadeia de valor, às quais, por 
definição, correspondem as receitas dos agentes da indústria.

Conceito mais abrangente que a “Indústria do Golfe” que mede o impacte gerado na Economia, 
nomeadamente o investimento público e privado em equipamentos e infraestruturas, bem como o 
consumo de recursos a montante necessário à produção de bens e serviços da Indústria do Golfe. 

Indústria do 

Golfe

Economia do 

Golfe

Impacte

direto

Impacte

indireto
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A análise reflete quatro principais vertentes: geração de riqueza, criação de emprego, 
receita fiscal e outros benefícios qualitativos

3.2 Impacte direto e indireto
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Geração de riqueza
Benefícios

qualitativos
Emprego Receita Fiscal

Receitas geradas pela atividade 

nos diferentes setores da cadeia 

de valor do Golfe

Consumo de 
recursos das 
atividades a 
montante 
(consumos 

intermédios)

Investimento
em construção/ 
requalificação de 
infraestruturas e 
equipamentos

Emprego direto –

postos de trabalho 

resultantes da atividade 

de diferentes setores 

da cadeia de valor do 

Golfe

Emprego indireto –

Emprego indireto 

gerado pelas relações 

intersetoriais 

resultantes do 

investimento e dos 

consumos intermédios 

na Economia do Golfe

Identificação e análise de 

benefícios qualitativos 

gerados pelo 

desenvolvimento do Golfe 

em Portugal, como: 

promoção do desporto e 

das atividades ao ar livre, 

potenciar Portugal 

enquanto marca turística, 

entre outros

Dimensões quantificáveis

Impacte

direto

Impacte

indireto

Dimensões de análise

Receita fiscal indireta 

proveniente da 

tributação sobre a 

atividade económica 

proveniente da prática 

do Golfe
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A análise quantitativa do impacte económico abrange diferentes metodologias de cálculo, 
resultante da multiplicidade de setores e agentes envolvidos na cadeia de valor do Golfe

3.2 Impacte direto e indireto

Metodologia de cálculo

Por forma a aferir os impactes direto e indireto, a abordagem na recolha de informação, na sistematização e no tratamento dos dados foi a seguinte:

Impacte

direto

Impacte

indireto

A quantificação dos impactes indiretos na geração de riqueza será efetuada com recurso à Matriz de Input-Output (1) referente à Economia 
Portuguesa, disponibilizada pela OCDE.

Produção 

total

Emprego

Receita 

fiscal

Produção 

total

Emprego

Receita 

fiscal

Utilização dos setores 
identificados na cadeia de valor 

do Golfe anteriormente 
mencionada

Utilização dos setores 
identificados na cadeia de valor 

do Golfe anteriormente 
mencionada

Mensuração da produção dos agentes

Emprego direto gerado pelos agentes da cadeia de valor

Receita proveniente da tributação, nomeadamente através do IVA, sobre a 
atividade económica diretamente ligada à prática do Golfe

Emprego indireto gerado pelas relações intersetoriais resultantes do investimento 
e dos consumos intermédios na Economia do Golfe

Receita proveniente da tributação sobre os consumos intermédios e o 
investimento resultantes da prática do Golfe

Mensuração dos gastos do Golfista por 
atividade

Consumo de recursos de atividades a 
montante (consumos intermédios)

Identificação de investimentos e 
mensuração do volume executado

Notas: 1) No presente Estudo foi utilizada a matriz “Leontief inverse matrix (total)”.
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O impacte indireto contabiliza o efeito de propagação das diversas atividades da cadeia 
de valor do Turismo nos diferentes setores de atividade da Economia

A Matriz Input-Output

A metodologia de avaliação do impacte económico, em especial no que se refere aos impactes indiretos, encontra-se suportada na aplicação da Matriz 
Input-Output, a qual permite através da procura final de um setor de atividade aferir qual a cadeia de efeitos que se estende a montante. 

Esta ferramenta de análise consiste numa matriz de relações intersetoriais, a qual através das relações de compra e venda entre os diferentes setores 
de atividade da economia nacional permite apurar o impacte económico e, por conseguinte, qual o efeito multiplicador que provoca nos diferentes 
setores de atividade económica. 

Para efeitos de cálculo do impacte, atualizámos a matriz utilizada para a versão mais recente disponibilizada pela OCDE (2015) sendo assim possível 
medir os impactes tendo em conta, por um lado, os objetivos do presente estudo e, por outro, a classificação utilizada pelas entidades oficiais em 
Portugal.

Como tal, tendo em consideração os setores de atividade e respetivos agentes contemplados na cadeia de valor, em termos de geração de riqueza e 
emprego, o impacte indireto será estimado com base na procura dos seguintes setores de atividade:

• Construção (Código F)

• Comércio por grosso e a retalho (Código G)

• Transportes e armazenagem (Código H)

• Alojamento, restauração e similares (Código I)

• Atividades de informação e de comunicação (Código J)

• Atividades imobiliárias (Código L)

• Atividades administrativas e dos serviços de apoio (Código N)

• Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (Código R)

3.2 Impacte direto e indireto
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O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Abordagem de cálculo dos impactes diretos na geração de riqueza (1/4)

Alojamento

Receita gerada nas unidades hoteleiras em 

Portugal com referência aos praticantes de 

Golfe internacionais não residentes

Receita calculada através de 5% do número de 

dormidas nacionais em unidades hoteleiras de 5 

estrelas na Região do Algarve nos meses de 

Julho e Agosto e despesa média diária em 

alojamento (164€1)

Restauração

Receita dos clubes e campos de Golfe referente 

a Food & Beverage e gastos realizados pelos 

praticantes de Golfe no setor de restauração

Receita estimada através de informação 

financeira disponível dos clubes e campos de 

Golfe em Portugal, considerando uma 

percentagem de alocação da receita a Food & 

Beverage de 13%

Golfe

Receita gerada nos clubes e campos de Golfe 

em Portugal ao nível das membership fees, 

green fees, driving-ranges e aluguer de 

equipamento de Golfe e outros equipamentos

Receita estimada através de informação financeira disponível dos clubes e campos de Golfe em 

Portugal, considerando a seguinte percentagem de alocação da receita: 55% green fees, 11% 

membership fees, 8% aluguer de buggies, 1% driving-ranges, 8% outros serviços

Descrição
Golfistas Nacionais e Internacionais 

Residentes
Golfistas Internacionais Não Residentes

Metodologia de Cálculo

Receita aferida através do número de 

praticantes de Golfe internacionais não 

residentes em Portugal, despesa média diária 

em alojamento (164€1) e estada média (7 

noites2)

Receita aferida através do número de 

praticantes de Golfe internacionais não 

residentes em Portugal, despesa média diária 

em restauração (82€3) e estada média (7 

noites2)

Notas: 1) RevPAR da Região do Algarve em 2018 em hotéis de 5 estrelas; 2) Estada média calculada pelo Survey to Foreign Golf Players 2018 do Observatório do Turismo de Lisboa; 3) Valor calculado com base na alocação relativa (%) do gasto médio do golfista do 

Estudo Candidatura Ryder Cup 2018.

3.2 Impacte direto e indireto
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O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Abordagem de cálculo dos impactes diretos na geração de riqueza (2/4)

Imobiliário

Construção

Transportes

Receitas geradas pela venda de imobiliário a 

praticantes de Golfe internacionais

Receita estimada através de informação

disponível referente à margem de venda e 

comissionamento do imobiliário turístico

vendido a estrangeiros em Portugal 

(considerando que 1% se refere a golfistas) e o 

respetivo preço médio €1.000.000

n.a.

Gastos realizados pelos praticantes de Golfe 

internacionais não residentes em deslocações 

no território nacional e receitas referentes ao 

transporte aéreo desses praticantes

n.a.

Gastos aferidos através do n.º de praticantes de

Golfe internacionais não residentes, despesa média

diária em deslocações (62€1) e estada média (7 

noites2). Receita com transporte aéreo estimada 

através de informação financeira das principais 

companhias aéreas

Investimento realizado na construção de 

imobiliário vendido a praticantes de Golfe 

internacionais e de novos resorts de Golfe, 

clubes e campos e/ ou na reabilitação dessas 

mesmas infraestruturas

Custo com construção de imobiliário vendido a praticantes de Golfe internacionais estimado tendo por 

base 75% do preço médio de venda praticado de €1.000.000. Despesa com novos resorts e 

clubes/campos de Golfe estimada através de informação financeira disponível relativo ao investimento 

realizado em novas unidades hoteleiras específicas para a prática de Golfe, em novos clubes e campos 

de Golfe, assim como o investimento realizado na reabilitação dessas mesmas infraestruturas

Descrição
Golfistas Nacionais e Internacionais 

Residentes
Golfistas Internacionais Não Residentes

Metodologia de Cálculo

Notas: 1) Valor calculado com base na alocação relativa (%) do gasto médio do golfista do Estudo Candidatura Ryder Cup 2018; 2) Estada média calculada pelo Survey to Foreign Golf Players 2018 do Observatório do Turismo de Lisboa.
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O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Abordagem de cálculo dos impactes diretos na geração de riqueza (3/4)

Serviços de 

Manutenção

Comércio por 

grosso e a 

retalho

Eventos e 

Competições

Despesa associada à manutenção e conservação 

dos campos de Golfe

Receitas geradas com a realização dos 

principais torneios de Golfe em Portugal

Receita relativa à venda de vestuário e 

acessórios associados à prática de Golfe e 

relativa ao restante comércio a retalho efetuado 

por praticantes de Golfe internacionais não 

residentes em Portugal

Golfistas Nacionais e Internacionais 

Residentes
Golfistas Internacionais Não Residentes

Metodologia de Cálculo

Descrição

Receita quantificada considerando as receitas geradas pelos torneios organizados na esfera da FPG, 

assim como o Open de Portugal, o Corporate Golf Challenge, o Expresso BPI Golf Cup e o Portugal 

Masters

Despesa estimada através de informação financeira disponível dos clubes e campos de Golfe em 

Portugal, considerando uma percentagem de alocação dos custos operacionais a serviços de 

manutenção dos campos de 10%

Receita apurada através de informação 

financeira disponível dos clubes e campos de 

Golfe em Portugal, considerando uma 

percentagem de alocação da receita à loja de 

vestuário e acessórios de Golfe de 4%

Receita aferida através do número de 

praticantes de Golfe internacionais não 

residentes em Portugal, despesa média diária 

em comércio (62€1) e outros gastos (41€1) e 

estada média (7 noites2)

3.2 Impacte direto e indireto

Notas: 1) Valor calculado com base na alocação relativa (%) do gasto médio do golfista do Estudo Candidatura Ryder Cup 2018; 2) Estada média calculada pelo Survey to Foreign Golf Players 2018 do Observatório do Turismo de Lisboa.
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O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Abordagem de cálculo dos impactes diretos na geração de riqueza (4/4)

Imprensa 

Especializada

Receita gerada pela imprensa nacional 

especializada na prática de Golfe

Receita estimada através da informação disponível referente ao número de exemplares vendidos e 

preço médio das principais revistas de Golfe nacionais

Descrição
Golfistas Nacionais e Internacionais 

Residentes
Golfistas Internacionais Não Residentes

Metodologia de Cálculo

3.2 Impacte direto e indireto

Para efeitos da estimativa do breakdown (%) das receitas e custos tipo de um clube/campo de Golfe foi considerada a distribuição verificada numa amostra de 43 

campos de Golfe, com base nas respostas ao questionário de recolha de dados lançado pelo CNIG.
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Através da Matriz Input-Output, podemos calcular o efeito multiplicador que a prática do 
Golfe produz na economia

Abordagem de cálculo dos impactes indiretos na geração de riqueza

3.2 Impacte direto e indireto

Tendo presente o efeito multiplicador que a Indústria do Golfe gera na economia, este será aferido tendo por base o consumo de recursos intermédios a 
montante necessários para a produção total gerada nos setores da cadeia de valor, ao qual corresponde o designado impacte indireto. 

Assim, mediante a aplicação dos coeficientes constantes da Matriz de Input-Output, será obtido o valor da produção necessária nos restantes setores de 
atividade para permitir a produção de um determinado setor. Por forma a garantir a comparabilidade dos resultados obtidos e a sua adequação à 
realidade económica de Portugal, a quantificação dos impactes indiretos será realizada através da seguinte matriz de correspondência entre a 
Classificação Portuguesa das Atividades Económicas e as dimensões de análise:

Transportes

Transportes e 

armazenagem

H

Alojamento

Restauração

Alojamento, 

restauração 

e similares

I

Golfe

Eventos e 
Competições

Atividades 

artísticas, de 

espetáculos, 

desportivas e 

recreativas

R

Imobiliário

Atividades 

imobiliárias

L

Serviços de 
Manutenção

Atividades 

administrati-

vas e dos 

serviços de 

apoio

N

Construção

Construção

F

Comércio por 

grosso e a 

retalho

G

Comércio a 
retalho

Imprensa 
Especializada

Atividades de 

informação e 

de 

comunicação

J

Código de identificação dos setores da Matriz de Input-Output.
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A criação/ manutenção de emprego relativa à prática de Golfe é estimada em função do 
número de colaboradores afeto às diferentes atividades da cadeia de valor

Abordagem de cálculo dos impactes diretos na criação/ manutenção de emprego

3.2 Impacte direto e indireto

Setores 

remanescentes

Número de postos de trabalho criados nos 

setores remanescentes relacionados com a 

prática de Golfe

Número de postos de trabalho estimado através da informação disponível referente à população 

empregada por setor de atividade económica (CAE – Rev.3) e a sua ponderação pelo o rácio entre o 

impacte total direto da receita gerada pela prática de Golfe em Portugal em 2018 e o Produto 

Interno Bruto Português no ano 2018

Metodologia de Cálculo

Golfe
Número de postos de trabalho criados 

relacionados com a prática de Golfe

Número de postos de trabalho estimado através da informação disponível referente à média da 

população empregada por departamento / divisão de um campo de Golfe, com exceção de Food & 

Beverage, serviços de manutenção e loja de vestuário e acessórios de Golfe.

Serviços de 

Manutenção

Número de postos de trabalho criados 

relacionados com os serviços de manutenção 

associados à prática de Golfe

Número de postos de trabalho estimado através da informação disponível referente à média da 

população empregada no departamento / divisão de serviços de manutenção de um campo de Golfe.
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O emprego indireto é estimado tendo por base a aplicação do coeficiente de postos de 
trabalho gerados no setor do Turismo, com base nos dados do WTTC dos últimos 5 anos

Abordagem de cálculo dos impactes indiretos na criação/ manutenção de emprego

3.2 Impacte direto e indireto

Tendo presente o efeito multiplicador que a Indústria do Turismo gera na economia, tal como na geração de riqueza, o emprego indireto é aferido tendo 
por base o coeficiente do número de postos de trabalho indiretos gerados pelo setor do Turismo disponibilizado para a economia portuguesa, pelo World 
Travel and Tourism Council (WTTC). Neste caso particular, foi considerado o valor médio dos últimos 5 anos desse coeficiente e aplicado a todo o 
período em análise.

Importa, no entanto, ter presente que, o nível de emprego total, medido em postos de trabalho, corresponde a necessidades de trabalho anuais, pelo 
que, quando se refere que são gerados um número determinado de postos de trabalho (criação ou manutenção), isso significa que se, a título 
exemplificativo, o mesmo trabalhador estiver empregado durante 10 anos, ele vai contar 10 vezes, na medida em que o posto de trabalho que ele 
ocupa durante 10 anos é considerado como se se tratassem de 10 postos de trabalho de duração de um ano cada. 
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A receita fiscal indireta é calculada através da aplicação das taxas determinadas pelo 
Código do IVA português para as atividades económicas presentes na cadeia de valor

Abordagem de cálculo dos impactes indiretos na receita fiscal

3.2 Impacte direto e indireto

Tendo por base o impacte direto calculado por atividade económica em termos de geração de riqueza, a receita fiscal indireta será aferida através da 
aplicação das taxas determinadas pelo Código do IVA português referentes às respetivas atividades económicas.

Como tal, tendo em consideração os setores de atividade e respetivos agentes contemplados na cadeia de valor, em termos de receita fiscal, o impacte 
indireto será estimado com base nas taxas determinadas pelo Código do IVA português para os seguintes setores de atividade:

• Construção (Código F)

• Comércio por grosso e a retalho (Código G)

• Transportes e armazenagem (Código H)

• Alojamento, restauração e similares (Código I)

• Atividades de informação e de comunicação (Código J)

• Atividades imobiliárias (Código L)

• Atividades administrativas e dos serviços de apoio (Código N)

• Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (Código R)
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O alcance dos objetivos do presente estudo está dependente do detalhe e da qualidade 
da informação recolhida

Limitações à análise

Considerando a natureza, âmbito e objetivos do Estudo, a abordagem metodológica preconizada é, essencialmente, suportada na recolha de informação junto da própria 
Federação Portuguesa de Golfe, de diversas entidades da cadeia de valor, bem como em informação pública disponível.

O documento resultante do referido Estudo baseou-se na informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Golfe, bem como em informação pública e facultada por 
diversas entidades, públicas e privadas, contactadas. Toda a informação 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 Estudo pode incluir afirmações, estimativas e projeções que refletem pressupostos e 
julgamentos subjetivos. 

Por exemplo, no que toca à imprensa especializada, considerando a pluralidade de canais nacionais de media existentes, e a indisponibilidade de informação suficientemente 
abrangente, a análise encontra-se circunscrita apenas à principal revista nacional de Golfe (Golf Portugal & Islands).

Relativamente às receitas geradas pelo setor de Alojamento, em virtude da ausência de informação referente à % de hóspedes no Algarve durante os meses de verão relativos à 
prática de Golfe, foi assumido que o cálculo da receita de Alojamento a considerar neste estudo pressupunha que 5% desses hóspedes nacionais tinham como motivação 
principal a prática de Golfe.

Relativamente às receitas geradas pelo setor dos Transportes, face à ausência de informação, considerou-se que no aeroporto de Lisboa e de Faro cerca de 50% e 80% das 
receitas das companhias aéreas, das taxas aeroportuárias e das empresas de handling se referem a turistas internacionais. Adicionalmente, destes turistas internacionais, foi 
considerado que, no aeroporto de Lisboa, o peso da prática de Golfe nos mesmos seguia a seguinte distribuição: TAP – 10%; Easyjet – 2%; ANA – 5%; Handling – 5%. Para o 
aeroporto de Faro foram assumidos os seguintes valores: TAP – 20%; Easyjet – 4%; ANA – 10%; Handling – 10%. 

Ao nível das receitas dos setores Imobiliário e de Construção, foram considerados 6.775 imóveis transacionados a estrangeiros em 2018, dos quais 1% se referem à prática de 
Golfe, com um preço médio de venda de €1.000.000. Importa ainda referir que para efeitos de decomposição do valor total gerado pela transação, foi assumido que 75% se 
refere ao setor da Construção e 25% se refere ao setor Imobiliário (mark-up venda + comissionamento).

Finalmente, em relação ao emprego direto gerado pelos diversos setores (com exceção do Golfe e dos Serviços de Manutenção) considerou-se a população empregada por setor 
de atividade económica (CAE – Rev.3) e a sua ponderação pelo rácio entre o impacte total direto da receita gerada pela prática de Golfe em Portugal em 2018 e o Produto 
Interno Bruto Português no mesmo ano.

Para além destes pressupostos, e perante a ausência de informação, poderão ter sido adotados outros identificados ao longo do Estudo.

3.2 Impacte direto e indireto
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4. Impacte macroeconómico
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Abordagem de cálculo

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

4.1 Geração de riqueza

Golfe

83
Infraestruturas de Golfe 

em Portugal

€1,8M
Receita média por 
campo de Golfe

Breakdown da receita-tipo1

€ 123M2

Impacte direto gerado pela prática do Golfe na economia 
Portuguesa em 2018

55%
Green Fees

11%
Membership 
fees

8%
Buggies

1%
Driving Rg.

8%
Outros

Análise da 

indústria
2.

Abordagem 

metodológica
3.

Análise de 

impacte
4.

Tendências e 

desafios
5.

Criação de 

valor
6.

Introdução1.

Sumário 

Executivo

Notas: 1) Breakdown da receita-tipo desconsiderando a receita referente a Food & Beverage e à Loja de Golfe; 2) Impacte direto da prática de Golfe desconsiderando efeito da receita referente a Food & Beverage e Loja de Golfe.
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Abordagem de cálculo

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

4.1 Geração de riqueza

Impacte direto gerado pelo alojamento afeto à prática do Golfe 
na economia Portuguesa em 2018

€ 303M

7 noites
Estada média 
dos Golfistas

€164
Gasto médio diário 
em Alojamento

88.466   
Hóspedes nacionais 
no Algarve em Julho 
e Agosto

Alojamento

5%   
Hóspedes afetos à 
prática de Golfe

259.5851

Nº Golfistas 
internacionais não 
residentes

7 noites 
Estada média dos 
Golfistas

€164
Gasto médio diário 
em Alojamento
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5.
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6.
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Nota: 1) O número de golfistas internacionais não residentes foi calculado com base no número total de voltas por estes realizadas em 2018 (1,3M) e no número médio anual de voltas jogadas por internacionais não residentes (5 voltas), segundo a FPG.
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Abordagem de cálculo

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

4.1 Geração de riqueza

Impacte direto gerado pela restauração afeta à prática do Golfe 
na economia Portuguesa em 2018

€ 168M

€82
Gasto médio diário 
em Restauração

Restauração

7 noites
Estada média 
dos Golfistas

83   
Infraestruturas 
de Golfe em 
Portugal

13%
Parte da receita afeta 
a Restauração

€1,8M 
Receita média por 
campo de Golfe
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impacte
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259.5851

Nº Golfistas 
internacionais não 
residentes

Nota: 1) O número de golfistas internacionais não residentes foi calculado com base no número total de voltas por estes realizadas em 2018 (1,3M) e no número médio anual de voltas jogadas por internacionais não residentes (5 voltas), segundo a FPG.



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 49Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

Abordagem de cálculo

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

4.1 Geração de riqueza

Impacte direto gerado pelo setor dos transportes afeto à 
prática do Golfe na economia Portuguesa em 2018

€ 157M

€19M   
Receita de 
companhias aéreas2

associada ao Golfe

6M   
Receita de empresas 
de handling4

associada ao Golfe

€62 
Gasto médio diário 
em transportes

Transportes

7 noites
Estada média 
dos Golfistas

€20M  
Montante de taxas 
aeroportuárias3

associado ao Golfe

Nota: 1) O número de golfistas internacionais não residentes foi calculado com base no número total de voltas por estes realizadas em 2018 (1,3M) e no número médio anual de voltas jogadas por internacionais não residentes (5 voltas), segundo a FPG.

2) Receitas das companhias TAP e Easyjet nos aeroportos de Lisboa e Faro; 3) Taxas aeroportuárias dos aeroportos de Lisboa e Faro; 4) Receitas das empresas Portway e Groundforce nos aeroportos de Lisboa e Faro.
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259.5851

Nº Golfistas 
internacionais não 
residentes
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Abordagem de cálculo

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

4.1 Geração de riqueza

Impacte direto gerado pelo setor imobiliário afeto à prática do 
Golfe na economia Portuguesa em 2018

€ 17M

Imobiliário

19.912
Imóveis transacionados 
em Portugal para 
estrangeiros

1% 
Parte dos imóveis 
afeta à prática de 
Golfe

€1M       
Preço médio dos 
imóveis 
transacionados

5%
Parte do preço dos 
imóveis referente ao 
comissionamento

20%       
Parte do preço dos 
imóveis referente à 
margem de venda

6.775
Imóveis transacionados 
no Algarve e Oeste 
para estrangeiros
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Abordagem de cálculo

Impacte direto gerado pelo setor de construção afeto à prática 
do Golfe na economia Portuguesa em 2018

€ 51M

4.1 Geração de riqueza

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

19.912
Imóveis transacionados 
em Portugal para 
estrangeiros

1% 
Parte dos imóveis 
afeta à prática de 
Golfe

€1M   
Preço médio dos 
imóveis 
transacionados

75%       
Parte do preço dos 
imóveis referente ao 
custo de construção

Construção

6.775
Imóveis transacionados 
no Algarve e Oeste 
para estrangeiros
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Abordagem de cálculo

4.1 Geração de riqueza

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Eventos e 
competições

35
Torneios de Golfe 

realizados em Portugal 
em 20181

1,5M
Receita do maior torneio 

realizado

Pressupostos:

€ 2,7M

Impacte direto gerado pelos torneios de Golfe realizados na 
economia Portuguesa em 2018

€77k 
Receita média por 
torneio
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Notas: 1) Torneios de Golfe realizados em Portugal em 2018 organizados na esfera da FPG, incluindo adicionalmente o Expresso BPI Golf Cup, o Open de Portugal, o Corporate Golf Challenge e o Portugal Masters.
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Abordagem de cálculo

4.1 Geração de riqueza

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Manutenção

1,2M
Despesa média por 

campo de Golfe

Breakdown da despesa-tipo

€ 10M

Impacte direto gerado pela manutenção dos campos afetos à 
prática do Golfe na economia Portuguesa em 2018

52%
FSEs

38%
Pessoal

10%
Manutenção
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83
Infraestruturas de Golfe 

em Portugal
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Abordagem de cálculo

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

4.1 Geração de riqueza

Impacte direto gerado pelo comércio afeto à prática do Golfe 
na economia Portuguesa em 2018

€ 192M

€103 
Gasto médio diário 
em comércio e 
outros serviços

Comércio

7 noites
Estada média 
dos Golfistas

4%  
Parte da receita afeta 
a Loja de Vestuário e 
Acessórios de Golfe

€1,8M 
Receita média por 
campo de Golfe
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83   
Infraestruturas 
de Golfe em 
Portugal

259.5851

Nº Golfistas 
internacionais não 
residentes

Notas: 1) O número de golfistas internacionais não residentes foi calculado com base no número total de voltas por estes realizadas em 2018 (1,3M) e no número médio anual de voltas jogadas por internacional não residente (5 voltas), segundo a FPG.
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Abordagem de cálculo

4.1 Geração de riqueza

O apuramento do impacte direto na geração de riqueza segue abordagens distintas em 
função da atividade económica em análise

Imprensa 
especializada

10
Edições publicadas em 
2018 da revista Golfe 

Portugal & Islands

€ 350k

Impacte direto gerado pela imprensa especializada afeta à 
prática do Golfe na economia Portuguesa em 2018

Breakdown de pressupostos

100%
Revistas vendidas

100k
Tiragem de 

exemplares em 2018

€3,5
Preço por revista
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2.

Abordagem 

metodológica
3.

Análise de 

impacte
4.

Tendências e 

desafios
5.

Criação de 

valor
6.

Introdução1.
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4.1 Geração de riqueza

Quadro resumo do apuramento do impacte direto e indireto na geração de riqueza na 
economia Portuguesa

F - Construção

S
e
to

r
e
s
 d

e
 a

ti
v
id

a
d

e
 e

c
o
n

ó
m

ic
a

R - Atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas

I – Alojamento, restauração e 

similares

J – Atividades de informação e 

comunicação

L – Atividades imobiliárias

N – Atividades administrativas 

e dos serviços de apoio

Impacte macroeconómico

Impacte direto Impacte indireto Impacte total

€51M €69M €120M

G – Comércio por Grosso e a 

Retalho

H – Transportes e 

armazenagem

€10M €9M €19M

€17M €4M €21M

€192M €143M €335M

€157M €186M €343M

€472M €408M €880M

€0,4M €0,8M

€126M €107M €232M

€1.025M €926M €1.951MImpacte total

€0,4M
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4. Análise do impacte 
macroeconómico

4.1 Geração de Riqueza

4.2 Criação de Emprego

4.3 Receita fiscal

4.4 Benefícios qualitativos
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4.2 Criação de emprego

Em 2018, o apuramento do impacte, direto e indireto, da prática de Golfe na economia 
portuguesa traduziu-se na criação/ manutenção de cerca de 16,6k postos de emprego

1.227.240 POSTOS DE TRABALHO

População empregada por conta de outrem em Portugal nos setores 
de atividade económica analisados no presente Estudo (excluindo a 
prática de Golfe e serviços de manutenção): construção, comércio 
por grosso e a retalho, transportes e armazenagem, alojamento, 
restauração e similares, atividades de informação e comunicação e 
atividades imobiliáriasPortugal

8.065 POSTOS DE TRABALHO DIRETOS1

População empregada por conta de outrem em Portugal nos setores 
de atividade económica referidos, tendo por base a ponderação pelo 
impacte direto da receita gerada (€1.025M) e o Produto Interno 
Bruto Português no ano 2018 (€201.613M)

Criação/ manutenção de emprego nas atividades económicas presentes na cadeia de valor do Golfe
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Total Emprego

Gerado

16.639
postos de trabalho

8.574 POSTOS DE TRABALHO INDIRETOS

Emprego indireto gerado pelas relações intersetoriais resultantes do 
investimento e dos consumos intermédios na Economia do Golfe, 
tendo por base o coeficiente do número de postos de trabalho 
indiretos gerados pelo setor do Turismo disponibilizado para a 
economia portuguesa, pelo World Travel and Tourism Council (média 
dos últimos 5 anos)

Emprego 
Direto

Emprego 
Indireto

Notas: 1) Este cálculo inclui o emprego gerado diretamente pelas infraestruturas de Golfe (respeitante aos setores de atividades desportivas e serviços de manutenção) que foram apurados com base em informação disponibilizada pelo CNIG (valor médio de 7 
colaboradores por infraestrutura de Golfe para atividades desportivas e de 15 colaboradores por infraestrutura de Golfe para serviços de manutenção). 
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4.1 Geração de Riqueza

4.2 Criação de Emprego

4.3 Receita fiscal

4.4 Benefícios qualitativos

4. Análise do impacte 
macroeconómico



© 2020. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 60Anuário da Federação Portuguesa de Golfe
Estudo de impacte macroeconómico do Golfe em Portugal

4.3 Receita fiscal

Quadro resumo do apuramento do impacte indireto na receita fiscal na economia 
Portuguesa

F - Construção

S
e
to

r
e
s
 d

e
 a

ti
v
id

a
d

e
 e

c
o
n

ó
m

ic
a

R - Atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas

I – Alojamento, restauração e 

similares

J – Atividades de informação e 

comunicação

L – Atividades imobiliárias

N – Atividades administrativas 

e dos serviços de apoio

Impacte macroeconómico

Geração de Riqueza (direto) IVA aplicável ao setor Receita Fiscal

€51M 23% €12M

G – Comércio por Grosso e a 

Retalho

H – Transportes e 

armazenagem

€10M 23% €2M

€17M 23% €4M

€192M 23% €44M

€157M 6% €9M

€472M 6% / 13% €40M

23% €0,1M

€126M 23% €29M

€1.025M n.a. €141MTotal

€0,4M
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4. Análise do impacte 
macroeconómico

4.1 Geração de Riqueza

4.2 Criação de Emprego

4.3 Receita fiscal

4.4 Benefícios qualitativos
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4.4 Benefícios qualitativos

Para além do impacte económico do Golfe, um conjunto de outros benefícios qualitativos 
emergem quer para os praticantes quer para os clubes e campos

Benefícios qualitativos

Notoriedade de Portugal a nível internacional

Com a promoção de Portugal como destino de Golfe, a visibilidade do país cresce tanto a nível turístico, 
como também noutras vertentes (e.g. gastronomia) 

Impactes

Praticantes Clubes Campos

Enriquecimento da oferta sociocultural

Crescente promoção de atividades de lazer como a dinamização de programas em família e crescimento 
do número e dimensão de torneiros amadores

Desenvolvimento de infraestruturas 

O crescimento do Golfe e do turismo associado ao Golfe motiva o desenvolvimento e melhoria de 
infraestruturas, instalações e equipamentos, incluindo novos equipamentos para os praticantes

Soluções de sustentabilidade ambiental

O investimento em novas tecnologias associadas ao Golfe, nomeadamente no que toca a questões de 
planeamento de campos e gestão de recursos (e.g. água) trará novas soluções de sustentabilidade 
fortemente valorizadas pelos praticantes mais conscientes 

Enriquecimento da oferta health & wellness

Desenvolvimento da oferta no campo do health & wellness, incluindo a vertente turística, em associação 
com a oferta desportiva e turística do Golfe (e.g. resorts de Golfe)
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5. Tendências e desafios
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5.1 Tendências Globais da Indústria

5.2 Desafios a endereçar

5.Principais tendências                            
d-e desafios
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5.1 Tendências Globais da Indústria

O aumento da diversidade de praticantes, o investimento em sustentabilidade, as novas 
tecnologias e a criação de campos urbanos marcam as principais tendências da indústria

Tendências globais da indústria do Golfe

DIVERSIDADE

MERCADO ASIÁTICO

CAMPOS

URBANOS

AGREGADOS

FAMILIARES

AWARENESS

TECNOLÓGICO

SUSTENTABILIDADE

Golfe
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O investimento em iniciativas de sustentabilidade e gestão de recursos 

está em crescimento na industria do Golfe. O foco está no planeamento 

dos campos para incorporar questões como gestão de água, plantação 

de espécies vegetais com manutenção reduzida e preservação da vida 

animal local.

O Golfe não será exceção no que toca à adoção de novas tecnologias. Para além dos 

desenvolvimentos ao nível do equipamento usado e design de bolas, criação de apps de apoio 

aos praticantes e o uso de sensores nos equipamentos e campos serão tendências crescentes. 

Sustentabilidade

Tendências da indústria do Golfe

Awareness tecnológico

Golfe

5.1 Tendências Globais da Indústria

Sustentabilidade & Awareness Tecnológico
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Golfe

Acompanhando a tendência da criação de formatos mais curtos do 

desporto, por time pressures e problemas de espaço, está a criação de 

campos urbanos. Em França é esperada a criação 100 campos de Golfe 

em centros urbanos em formato reduzido.

A Ásia é um mercado em crescimento na indústria do Golfe. O número de crianças a jogar está a 

aumentar exponencialmente na China e India, pelo que a próxima geração de golfistas será em 

grande parte de origem asiática.

Tendências da indústria do Golfe

Mercado Asiático

Campos Urbanos

5.1 Tendências Globais da Indústria

Campos Urbanos & Mercado Asiático
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Tendências da indústria do Golfe

5.1 Tendências Globais da Indústria

Agregados Familiares & Diversidade

Golfe

O crescimento sustentado do Golfe dependerá do envolvimento dos 

vários elementos do agregado familiar, pelo que se prevê um aumento 

da promoção de atividades em família e uma adaptação de serviços e 

infraestruturas a esta tendência.

O interesse pelo Golfe está a crescer, quer entre o sexo feminino, quer junto da população mais 

jovem. Na Europa, a participação de mulheres no desporto continua a aumentar. Na Holanda é 

já considerado o desporto com maior crescimento entre a população feminina e o terceiro mais 

popular entre mulheres e jovens mulheres.

Diversidade

Agregados familiares
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5.1 Tendências Globais da Indústria

5.2 Desafios a endereçar

5.Principais tendências                           
e desafios
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5.2 Desafios a endereçar

Os principais desafios para a indústria do Golfe incluem preocupações ambientais bem 
como a adaptação ao novo profile de praticantes

Desafios globais da indústria do Golfe

NOVOS PRATICANTES

Para garantir a sua sustentabilidade financeira os clubes de Golfe terão de acompanhar a mudança na demografia 

e profile dos praticantes;

Isto inclui uma adaptação ao nível de infraestruturas (instalações adaptadas a mulheres, crianças e jogadores com 

limitações físicas, bem como tees para jovens jogadores) e de serviços complementares (equipamento e roupa 

para o público feminino e jovem e espaços mais family-friendly);

Ao nível do staff, a presença de elementos do sexo feminino em maior número será igualmente uma mudança 

expectável.
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DESAFIOS AMBIENTAIS

Atualmente o mundo encontra-se cada vez mais consciente da vulnerabilidade e fragilidade do meio ambiente;

Um dos grandes desafios para o Golfe será responder a questões como a preservação e gestão de recursos, com foco 

na preservação de água para a irrigação dos campos e na desflorestação.
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5.2 Desafios a endereçar

Os principais desafios para a indústria do Golfe incluem preocupações ambientais bem 
como a adaptação ao novo profile de praticantes

Desafios em Portugal da indústria do Golfe

DESAFIOS PARA PORTUGAL

Em Portugal, um dos desafios mais relevantes é a promoção do desporto junto de jovens e da população feminina, 

de forma a balançar em gênero a população praticante.

O investimento em infraestruturas e equipamento de forma a acompanhar novas tendências é também um dos 

desafios, bem como a melhoria da acessibilidade aos campos;

Para além destes, o sucesso futuro do Golfe em Portugal também dependerá de uma comunicação mais eficaz na 

promoção do país enquanto destino de Golfe e da definição de uma estratégia global para o Golfe como produto.
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6. Criação de valor
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Alinhadas com as tendências e desafios da indústria, existem um conjunto de iniciativas, 
core e transversais, que poderão reforçar a posição do Golfe na economia nacional

A. Iniciativas Core

Valorização da 

Modalidade

Sofisticação da 

Formação

Capilaridade do 

Desporto Escolar

Profissionalização 

dos Clubes
Clusters Regionais Clusters Setoriais

B + C. Iniciativas transversais

B. Iniciativas de Comunicação
Estratégia de 

Comunicação
C. Iniciativas de Inovação

Game Changing 

Golf HUB

Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existem um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais características do setor. 
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Iniciativas Core – Valorização da Modalidade & Sofisticação da Formação

A. Iniciativas Core

Capilaridade do 

Desporto Escolar

Profissionalização 

dos Clubes
Clusters Regionais Clusters Setoriais

Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existem um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais características do setor.

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.

SOFISTICAÇÃO DA FORMAÇÃO

Incentivar o processo de certificação de academias e aumentar a capacidade de captação e formação 
de treinadores.
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Iniciativas Core – Clusters Regionais & Clusters Setoriais

A. Iniciativas Core

Capilaridade do 

Desporto Escolar

Profissionalização 

dos Clubes

Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existem um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais características do setor.

CLUSTERS SETORIAIS

Promover os clubes setoriais (e.g. Clube de Golfe da Comunicação Social) enquanto dínamos de 
comunicação e de captação de praticantes nas suas esferas de influência.

CLUSTERS REGIONAIS

Desenvolver clusters geográficos informais, atribuindo-lhes competências e capacidades para 
dinamização regional da modalidade.
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Clusters Regionais Clusters Setoriais
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Iniciativas Core – Capilaridade do Desporto Escolar & Profissionalização dos Clubes

A. Iniciativas Core

Clusters Regionais Clusters Setoriais

Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existem um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais características do setor.

Sofisticação da 

Formação

Valorização da 

Modalidade

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.

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.
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Iniciativas Transversais – Estratégica de Comunicação

Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existem um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais características do setor.

B + C. Iniciativas transversais

INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO

A FPG pretende, no próximo triénio, lançar uma estratégia de 
comunicação para posicionar o Golfe a nível nacional, valorizando 

mensagens-chave, bem como canais digitais, monitorizando e 
beneficiando das aprendizagens decorrentes da sua operacionalização.

B. Iniciativas de Comunicação
Estratégia de 

Comunicação
C. Iniciativas de Inovação

Game Changing 

Golf HUB

Monitorização dos impactes e aprendizagens

Plano de ação 
para 2018

Plano de ação 
para 2019

Plano de ação 
para 2020

impactes e 
aprendizagens

impactes e 
aprendizagens
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Iniciativas Transversais – Game Changing Golf Hub

Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existem um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais características do setor.

B + C. Iniciativas transversais

INICIATIVAS DE INOVAÇÃO

A FPG pretende promover, em Portugal, um HUB de desenvolvimento e 
transformação da modalidade, quer no âmbito do próprio modelo 
desportivo, quer nos âmbitos da tecnologia e da sustentabilidade, 

comunicando e cooperando para esse efeito com federações e agentes 
internacionais.

B. Iniciativas de Comunicação
Estratégia de 

Comunicação
C. Iniciativas de Inovação

Game Changing 

Golf HUB

Game Changing Golf
HUB

Sustentabilidade
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6. Oportunidades de criação de valor na indústria do Golfe

Pretende-se criar as condições necessárias ao incremento do número de praticantes 
federados e da dimensão média dos clubes, promovendo transversalmente uma 
estratégia de comunicação agregadora para a modalidade
Oportunidades de criação de valor

De forma a alavancar e reforçar a sua posição na economia nacional, existe um conjunto de iniciativas que a indústria do Golfe em Portugal poderá 
realizar, alinhadas com as tendências e desafios globais do setor.

eIniciativas

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.
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