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A todos os membros da 

Federação Portuguesa de Golfe 
 

Lisboa, 9 de Julho de 2020 
 

 

CIRCULAR Nº 19/20 

NOVAS MEDIDAS DE APOIO AOS CLUBES, CAMPOS E 

ATLETAS 

 

Considerando o impacto que a pandemia da doença Covid-19 está a ter 

na atividade dos clubes e campos de golfe, a Direção da Federação 

Portuguesa de Golfe apresentou, na Assembleia-Geral do passado dia 2 

de Julho de 2020, um conjunto de medidas de apoio aos clubes, campos 

e atletas, no âmbito competitivo e de desenvolvimento. A saber: 

 

1. Isenção do pagamento de inscrição nas competições dos 

escalões de formação – Drive Challenge / Drive Tour / 

Campeonato Nacional de Jovens / e Campeonato Nacional 

de Jovens Pitch & Putt.  

 

2. Isenção do pagamento de inscrição no Campeonato Nacional 

de Clubes.  

 

3. Pagamento das refeições (almoço) nos torneios do Drive Tour, 

no Campeonato Nacional de Jovens e no Campeonato 

Nacional de Jovens Pitch & Putt. 

 
4. Subsídio de deslocação às competições do Drive Tour, 

Campeonato Nacional de Jovens e Campeonato Nacional de 

Jovens Pitch & Putt, no valor de 25,00€ por atleta, sendo o 



 

 

 

  
 
 
 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE 

Pág 2 de 2 

pagamento deste subsídio feito diretamente pela FPG ao Clube, em 

benefício do jogador.  

 
5. Apoio aos clubes e campos que acolham competições da 

Federação Portuguesa de Golfe em 2020, no valor de até 7,50€ 

por atleta, por dia de competição, para disponibilização por aqueles 

de produtos e serviços aos participantes, nomeadamente, bolas de 

treino e trolleys. 

 
6. Oferta de Kits de Proteção Individual às equipas das Academias 

de Golfe em processo de certificação. 

 
7. Financiamento aos clubes aderentes ao Programa Nacional 

de Iniciação ao Golfe (a ser apresentado brevemente). 

 

Note-se que a desistência às competições Drive Challenge, Drive Tour, 

Campeonato Nacional de Jovens e Campeonato Nacional de Jovens Pitch 

& Putt após publicação do draw, ou a falta de comparência na 

competição, obrigam ao pagamento do valor da inscrição. 

 

O conjunto de medidas apresentadas representará um esforço na ordem 

dos 109.000,00€. 

 
 

Federação Portuguesa de Golfe 

 

Ana Espírito Santo 
Diretora Jurídico-Administrativa 

 

Nota: Agradece-se publicitação. 


