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22 de Março de 2021 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

No seguimento do abaixo informado, vem a Federação Portuguesa de Golfe esclarecer que apenas a 

efectiva participação nas competições elencadas permite o enquadramento nesta equiparação e a 

obtenção da corresponde declaração.   

A mera inscrição nas competições ou a manifestação de intenção de participação não permite o 

enquadramento de atletas e respectivas equipas técnicas nesta excepção. 

Reforça-se ainda, que considerando a determinação legal de encerramento dos campos de golfe, 

estará na disposição das instalações desportivas a decisão de acolher os atletas enquadrados nesta 

equiparação, pelo que se aconselha o contacto prévio com as instalações onde os atletas pretendam 

desenvolver a sua actividade. 

 

 

20 de Março de 2021 

Exmo. Senhores,  

O Decreto nº 4/2021, de 13 de Março, que regula o actual estado de emergência, determina, no seu 

artigo 41º, nº 2, que “Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as 

atividades de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades olímpicas e 

paralímpicas, da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas 

as modalidades dos escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos 

internacionais a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as 

respetivas equipas técnicas e de arbitragem.”. 

O quadro competitivo da Federação Portuguesa de Golfe representa o expoente máximo da 

modalidade desportiva Golfe em Portugal, estando o seu reinício previsto, depois de quase seis longos 

meses de suspensão, no início do próximo mês de Abril. 

Deste quadro, fazem parte as seguintes competições do escalão sénior:  

• 5 competições do Circuito FPG  

• Campeonato Nacional Absoluto 

• Taça da Federação Portuguesa de Golfe  

• Campeonato Nacional de Clubes 

• Campeonato Internacional Amador de Portugal de Senhoras 

• Campeonato Internacional Amador de Portugal de Homens 

• Open de Portugal 

• Portugal Masters. 
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Tratam-se, no entender da Federação Portuguesa de Golfe, de competições de nível competitivo 

correspondente à 1ª divisão nacional, devendo por isso ser enquadradas no âmbito daquela disposição 

legal, sendo permitida aos atletas e respetivas equipas técnicas que as integram a correspondente 

actividade de treino e competitiva. 

Assim, para efeitos do disposto no artigo 41º, nº 2 do Decreto nº 4/2021, de 13 de Março, a actividade 

dos atletas que tenham participado nas competições acima enunciadas na época transacta e aqueles 

que venham a participar na corrente época desportiva, são equiparadas a atividades profissionais para 

os efeitos do Decreto, com a consequência de que os citados atletas ficam habilitados à atividade de 

treino. 

Os atletas e membros das respectivas equipas técnicas que se enquadrem nesta equiparação, deverão, 

a fim de obter a competente declaração desta Federação, dirigir o seu pedido via e-mail para 

campeonatos@fpg.pt mediante o preenchimento da ficha anexa. 

Sem outro assunto, apresentamos os nossos cumprimentos, 

 

Federação Portuguesa de Golfe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


