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Fins estatutários
«A FPG tem por principais fins: a) Dirigir, organizar, regulamentar e fiscalizar a prática do golfe a nível nacional;»
(Extrato do Artigo 5.º dos Estatutos da FPG)
Órgãos Sociais (Artigo 7.º dos Estatutos)
São órgãos da Federação:
a) Assembleia-Geral;
b) Mesa da Assembleia-Geral;
c) Presidente;
d) Direção;
e) Conselho Geral;
f) Conselho Nacional;
g) Conselho de Arbitragem;
h) Conselho Fiscal;
i) Conselho de Justiça;
j) Conselho Disciplinar.
Composição da AG – Delegados (Artigos 20.º
e 21.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral/Congresso é composta
por um máximo de 120 delegados,
distribuídos da seguinte forma:
a) 84 representantes dos clubes sócios;
b) 18 representantes dos praticantes;
c) 9 representantes dos treinadores;
d) 9 representantes dos árbitros.
Atual Direção
Presidente: Eng.º Manuel Agrellos
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
Eng.º Álvaro Barreto

Órgãos Sociais
http://portal.fpg.pt/web/guest/assembleiageral

Organização
Modalidade olímpica
«O golfe é uma modalidade praticada em quase todos os países do mundo com uma
estimativa de 80 milhões de praticantes. O golfe apareceu apenas duas vezes, em 1900 e
1904, no programa dos Jogos Olímpicos – e voltará a marcar presença no Rio 2016 após uma
ausência de 112 anos.
O golfe é uma modalidade onde o objetivo é acertar com uma bola dentro de um buraco,
com mínimo de tacadas possíveis. A maioria dos buracos tem uma variedade de dificuldades,
tais como, bunkers cheios de areia, rios e lagos, para além disso, também as condições do
green podem dificultar, por exemplo, o comprimento da relva e tipo e a multiplicação das
árvores e arbustos, já para não mencionar as condições meteorológicas.
A seção de etiqueta nas regras do golfe, fornecem orientações sobre a forma como deve ser
jogado o jogo o golfe. Inclui, também, seções sobre segurança e o ritmo de jogo. No golfe
maior parte do tempo é jogado sem a supervisão de um árbitro ou juiz. O jogo depende da
integridade de cada indivíduo para com os outros jogadores, o campo e as regras. As 'regras'
consistem num único código e dominam o jogo inteiro com sua enorme variação de campos,
jogadores e habilidades. O seu objetivo é tornar o jogo tão justo e consistente quanto
possível para todos.
Fundamentalmente, as regras dizem que um jogador deve jogar a bola exatamente como ela
se encontra. O campo não pode ser manipulado assim se a bola estiver num local onde não
possa ser jogada, por exemplo, num lago ou rio, fora do limite do campo, as regras preveem
um conjunto de opção para o jogador de forma a poder voltar 'ao jogo'. As regras, também,
atribuem sanções no caso de um jogador violar as regras. Nesses casos, são adicionadas
tacadas à sua pontuação, ou podem automaticamente 'perder' buracos.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal
http://comiteolimpicoportugal.pt/modalidades/golfe/
Origens
«É largamente aceite que o golfe teve origem na Escócia, durante a idade média. Os
primeiros campos foram construídos perto do mar e eram acessíveis através de trilhos. Desde
1834 o golfe aumentou a sua popularidade, criando clubes e campos de golfe por todo o
mundo. No Reino Unido a popularidade da modalidade entre as classes médias levou ao
desenvolvimento dos tacos de golfe.
No golfe primitivo, onde o habitat do jogo era a Natureza em estado puro, não havia limite
para o número de buracos, que podiam ser de 6 a 25, com a evolução da modalidade fixou-se
o número em 18. Atualmente, um golfista bem aparelhado não tem no saco menos de 14
clubs (os tacos), sendo este o número máximo permitido pelos regulamentos.
O golfe fez apenas duas vezes parte do programa olímpico, em 1900 e 1904, e voltará a estar
presente no Rio 2016 após uma ausência de 112 anos. Margaret Ives Abbott tornou-se a
primeira campeã olímpica da América, quando ganhou o torneio de golfe de nove buracos
nos Jogos de Paris em 1900, mas faleceu sem perceber o seu feito devido a má organização
do torneio.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal
http://comiteolimpicoportugal.pt/modalidades/golfe/

«A história do golfe remonta a St. Andrews.
Em 1123, o Rei David I doa o “links” ao poderoso Bispo de St. Andrews.
Em 1457, regista-se que o golfe é tão popular que o Rei James II da Escócia proíbe a sua
prática.
Em 1552, o Arcebispo Hamilton devolve à população o direito de jogar golfe nos links da
Escócia.
Em 1744, são publicadas as 13 primeiras regras de golfe pela “The Company of Gentlemen
Golfers of Leith”.
Em 1764, Em St. Andrews passa-se a jogar em 18 buracos em vez de 22 e estabelece-se o
“standard” para uma volta de golfe.
Em 1834, a “Society of St. Andrews Golfers” recebe como patrono o Rei William IV, passando
a designar-se “The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A)”.
Em 1860, realiza-se o 1.º “The Open Championship” em Prestwick.»
Fonte – Federação Portuguesa de Golfe
http://portal.fpg.pt/web/guest/factos-e-numeros
A FPG foi criada em 1949 com a designação Federação Portuguesa de Golf.
Em 2010, adotou a presente denominação. (Escritura Pública de 07.05.2010)
“Oporto Niblicks Club”
Em 1890, em Portugal, é criado o 1.º Clube de Golfe.
O seu 1.º presidente, Charles Neville Skeffington, deu nome à Taça mais antiga disputada no
nosso país e reconhecida como a mais antiga Taça disputada ininterruptamente de que há
conhecimento. O “Oporto Niblicks Club”, situado em Espinho e que, em 1900, passa a
designar-se “Oporto Golf Club” e assim se chama ainda hoje, é o sócio n.º 1 da Federação.
Constituído de início por membros da comunidade britânica residentes no Porto e arredores,
o clube abriu as portas a portugueses, tendo sido António Nicolau de Almeida o 1.º
português sócio do clube.
Fonte - O Livro do Centenário do Oporto Golf Club
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
International Golf Federation
http://www.igfgolf.org/about-igf/nationalmembers/
European Golf Association
http://www.ega-golf.ch/020000/020100.asp
PGA European Tour
http://www.europeantour.com
Factos Relevantes
A Federação Portuguesa de Golfe é atualmente presidida pelo Eng.º Manuel Agrellos que
desempenhou vários cargos em instituições representativas do Golfe a nível internacional:
1986-1990: Membro da Comissão de Campeonato da Associação Europeia de Golfe (EGA).
1990-1994: Membro da Comissão de Regras do Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews
(R&A).
1994-1998: Presidente da Comissão de Campeonatos da EGA.
1994-1998: Membro do General Committee do R & A (Direção Executiva).
1999: Capitão da Seleção da Europa (Continente e Ilhas Britânicas) de Homens.
1999-2001: Presidente-Eleito da EGA e Membro da sua Comissão-Executiva (Direção).
2000:Presidente da Federação Portuguesa de Golfe
2001-2003: Presidente da EGA
2003-2005: "Past-President" da EGA e Membro da sua Comissão-Executiva.
2003-2007: Presidente do PTC (Comissão Técnico-Profissional) da EGA e Membro da sua
Comissão-Executiva.
CAMPO DE GOLFE DO JAMOR - Centro Nacional de Formação do Jamor
O Campo de Golfe é propriedade do Estado e encontra-se integrado no Complexo Desportivo
do Jamor (CDNJ). Este novo equipamento de nove buracos, cujas obras já estão concluídas,
foi inaugurado no início de setembro de 2013. Fruto de um auto de cedência entre o
Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Federação Portuguesa de Golfe
(FPG), a gestão desta infraestrutura encontra-se ao cargo da FPG durante os próximos 25
anos.
O Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor da FPG no CDNJ, já vinha funcionando em
pleno como academia da modalidade e campo de treinos (driving range). Com a inauguração
do campo de golfe de nove buracos é assim viabilizada uma utilização mais acessível por
parte da população em geral assim como permitido o acesso privilegiado ao processo de
formação de novos praticantes e treino de praticantes em regime de Alto
Rendimento/Seleções Nacionais, no âmbito do Centro de Alto Rendimento de Golfe.
Fonte – IPDJ, I.P. – JAMOR
http://jamor.idesporto.pt/index.php?s=white&pid=15

Historial

http://portal.fpg.pt/web/guest/presidentes
http://portal.fpg.pt/web/guest/introducao-galardoados
http://portal.fpg.pt/web/guest/open-portugal
http://portal.fpg.pt/web/guest/factos-e-numeros

NIF

501 094 377

Estatutos

Aprovação em AG - 15.12.2014 / Escritura – 23.12.2014
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=15995&folderId=16025&name=DLFE-12417.pdf
Programa de competições oficiais da FPG em 2015
1. Campeonato Nacional de Pares Mistos;
2. Campeonato Nacional de 2ª Categoria;
3. Campeonato Nacional de 3ª Categoria;
4. Campeonato Nacional de Seniores;
5. Campeonato Nacional de Seniores por Clubes;
6. Campeonato Nacional de Pares;
7. Campeonato Nacional de Pares Seniores;
8. 6 Torneios do Circuito Liberty Seguros;
9. Campeonato Nacional de Mid-Amateur;
10. Campeonato Nacional de Clubes de Mid-Amateur;
11. Campeonato Nacional de Jovens; Sub18;16;14;12 e 10;
12. Campeonato Nacional de Clubes Sub-18 e Sub-14;
13. Campeonato Nacional de Clubes;
14. Campeonato Nacional Absoluto;
15. Taça da Federação Portuguesa de Golfe;
16. Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens;
17. Campeonato Internacional Amador de Portugal Senhoras;
18. 28 Torneios do Projeto Drive (Sub-18);
19. Campeonato Nacional de Jovens em Pitch&Putt;
20. Campeonato Nacional de Mid-Amateur em Pitch&Putt;
21. Campeonato Nacional de Seniores em Pitch&Putt;
22. Campeonato Nacional de Pitch&Putt;
23. Campeonato Nacional de Clubes em Pitch&Putt;
24. 6 Torneios do Ranking de Pitch&Putt.

Atividade desportiva

Handicap
Cada praticante de golfe deverá possuir um handicap EGA e/ou de Pitch & Putt válido que o habilite a praticar
o desporto de acordo com as regras de compensação da prestação desportiva estabelecidas pelo Sistema de
Handicap EGA e no Regulamento de Handicap Pitch & Putt aprovado pela Federação Portuguesa de Golfe, salvo
quando, nos termos desses mesmos regulamentos, se verifique uma situação em que o praticante possa não ser
possuidor de handicap válido.
O handicap de cada praticante ser-lhe-á atribuído, e a respectiva evolução gerida, pelo Clube pelo qual esteja
inscrito na Federação Portuguesa de Golfe, o qual, por delegação desta, será a entidade exclusivamente
competente para a gestão do handicap do praticante, salvo nos casos em que, nos termos da regulamentação
aplicável, tal competência caiba excepcionalmente à própria Federação, através da sua Comissão de Handicaps
e Course Rating.
A FPG tem conquistado, a nível internacional, títulos desportivos de grande impacto
Em 2011:
- Ricardo Santos vence o The Pricess by Shuco Challenge Tour e é o primeiro português formado em Portugal a
entrar no Circuito do European Tour.
Em 2012:
- Hugo Santos é bicampeão do Campeonato Europeu PGA Professional;
- Ricardo Santos é eleito o jogador estreante do ano do European Tour.
Em 2013:
- Gonçalo Pinto vence o Campeonato Internacional Amador de Portugal;
- Clube de Golfe de Vilamoura consagra-se Campeão Europeu de Clubes;
- Tiago Cruz vence o Red Sea Egyption Classic/EPD Tour:
Em 2014: António Rosado vence 4 torneios no circuito IGT na África do Sul.
A FPG mantém em curso o Projeto Drive – Projeto de Desenvolvimento Juvenil
• Divulgação da modalidade junto dos mais jovens;
• Aumento do número de jovens praticantes;
• Observação de novos talentos;
• Formação pessoal dos jovens, através do desenvolvimento de valores do jogo;
• Melhoria do nível competitivo dos jogadores já existentes;
• Melhoria do nível pedagógico dos agentes de ensino;
• Conhecimentos de regras de golfe e etiqueta;
• Estruturação e enquadramento técnico da prática do golfe juvenil.
Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor
A FPG considera o funcionamento deste campo fundamental para o crescimento sustentado do Golfe na região
da Grande Lisboa.

Escola Nacional de Golfe (ENG)
Escola Nacional de Golfe, sedeada no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, continua a ser uma
referência no treino de golfe, com vista a garantir a formação de jogadores, a formar os profissionais que
integram a ENG, dotando-a do equipamento necessário ao seu bom funcionamento, recorrendo aos meios
tecnologicamente mais avançados, a fim de constituir uma equipa de profissionais altamente qualificados e a
coordenar as seleções nacionais que utilizarão o CNF Jamor como centro de estágio oficial.
Com três treinadores altamente qualificados, os jogadores que procuram os serviços da ENG encontram um
serviço personalizado, adaptado à sua qualidade de jogo e objetivos.
Serão realizados vários torneios para alunos da Escola Júnior ao longo do ano, bem como Clinicas de Golfe nos
períodos de férias escolares. O modelo que está a ser testado no Jamor poderá ser replicado em outros campos
do país.
Comissões em funcionamento
Campeonatos e Alto Rendimento
Estatuto Amador
Golfe Adaptado
Handicaps e Course Rating
Formação, Investigação e Desenvolvimento
UNIDADE AMBIENTAL
No âmbito da sua missão, a Unidade Ambiental da FPG desenvolveu várias atividades em 2012, com especial
destaque para as seguintes:
• Acompanhamento de ações desenvolvidas no âmbito da promoção, planeamento e desenvolvimento de
equipamentos desportivos públicos, incluindo o apoio técnico junto de promotores para promoção e
desenvolvimento de potenciais projetos de campos de golfe públicos.
• Participação nas ações desenvolvidas no âmbito do Protocolo da FPG com a Golf Environment Organization
(GEO), e apoio na divulgação dos programas da GEO em Portugal, nomeadamente o Programa OnCourse
Programa da GEO - Golf Environment Organization (GEO)
Este programa visa promover o bom desempenho ambiental do sector do golfe junto do público interessado,
ajudando a identificar os potenciais benefícios económicos, sociais e ambientais inerentes ao desenvolvimento
da modalidade, com o objetivo de elevar os padrões de sustentabilidade da indústria do Golfe.
A GEO tem vindo a trabalhar em parceria com o sector do golfe, ajudando não só na melhoria dos seus padrões
de qualidade mas também na obtenção de resultados tangíveis e na avaliação objetiva da sua sustentabilidade.
A comunidade GEO reúne, atualmente, um vasto conjunto de organismos e entidades responsáveis pelo Golfe a
nível europeu, incluindo várias federações europeias (Dansk Golf Union, Federazione Italiana Golf, Nederlandse
Golfe Federatie, Federação Portuguesa de Golfe, Svenska Golfforbundet, etc.), representantes da indústria do
golfe (R&A, EGA, European Tour, PGA of Europe, EIGCA, FEGGA, EGCOA etc.) e de várias universidades e
organizações ambientais (Universita Di Pisa, Liverpool Hope University, Cranfield University, NC State
University, UNEP, STRF, STRI, WWF International, COHABinitiative, ECO RED fundacion), que reconhecem as
potencialidades do Golfe na melhoria da qualidade do ambiente e do bem-estar humano.
http://portal.fpg.pt/web/guest/programa-da-geo
A Federação regista em 2015, 143 Clubes de golfe em todo o país, e mais de 30.000 praticantes
Filiados
Fonte – Federação Portuguesa de Golfe
http://portal.fpg.pt/web/guest/clubes
Regulamento Eleitoral – Aprovado – 13.03.2015
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=16215&folderId=22999&name=DLFE-12944.pdf
Regulamento Disciplinar – Aprovado -13.03.2015
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=16215&folderId=22999&name=DLFE-12943.pdf
Regulamento Contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância – Aprovado – 14.07.2012
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=16215&folderId=22999&name=DLFE-3403.pdf
Regulamentos

Regulamento Antidopagem – 23.12.2014
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=16215&folderId=22999&name=DLFE-12418.pdf
Regulamento Desportivo - 2010
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=16215&folderId=22999&name=DLFE-3405.pdf
Para mais informação, consultar Federação Portuguesa de Golfe
http://portal.fpg.pt/web/guest/juridico/regulamentos

Planos de Atividades e
Relatórios

Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=2102504&folderId=2102528&name=DLFE-12406.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://portal.fpg.pt/web/guest/plano-de-actividades
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=1826240&folderId=1826238&name=DLFE-10512.pdf

Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://portal.fpg.pt/web/guest/667
Relatório e Contas 2014
http://portal.fpg.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=2167559&folderId=2167582&name=DLFE-13201.pdf
Relatório e Contas 2013
http://portal.fpg.pt/web/guest/687
Relatório e Contas 2012
http://portal.fpg.pt/web/guest/666
Relatório e Contas 2011
http://portal.fpg.pt/web/guest/relatorio-contas/2011
Para mais informação, consultar Federação Portuguesa de Golfe
http://portal.fpg.pt/web/guest/plano-de-actividades
Contrato n.º 117/2012 - DR 31 SÉRIE II de 2012-02-13
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/33/DDF/2012, celebrado entre IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.os
231/DDF/2011, 232/DDF/2011 e 233/DDF/2011 - Desenvolvimento da prática desportiva — Enquadramento
técnico — Alto rendimento e seleções nacionais
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/031000000/0520805209.pdf
Contrato n.º 495/2012 - DR 156 SÉRIE II de 2012-08-13
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/236/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2012/08/156000000/2832628327.pdf
Contrato n.º 496/2012 - DR 156 SÉRIE II de 2012-08-13
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/237/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Alto Rendimento e Seleções Nacionais
http://dre.pt/pdf2s/2012/08/156000000/2832828330.pdf
Contrato n.º 527/2012 - DR 171 SÉRIE II de 2012-09-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/235/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2012/09/171000000/3061430615.pdf
Contrato n.º 528/2012 - DR 171 SÉRIE II de 2012-09-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/66/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Campeonato Internacional Amador de Portugal — Homens, Palmela 2012, 15 a
18 de fevereiro de 2012
http://dre.pt/pdf2s/2012/09/171000000/3061630617.pdf
Contratos-Programa
Contrato n.º 585/2012 - DR 194 SÉRIE II de 2012-10-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/238/DDF/2012, entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Golfe - Campeonato Europeu de Equipas — Seniores, em Cascais, de 4 a 8 de setembro
http://dre.pt/pdf2s/2012/10/194000000/3359433596.pdf
Contrato n.º 599/2012 - DR 202 SÉRIE II de 2012-10-18
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/266/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento da prática desportiva
n.º CP/235/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2012/10/202000000/3459134591.pdf
Contrato n.º 201/2013 - DR 56 SÉRIE II de 2013-03-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/28/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento Desportivo
CP/235/DDF/2012, CP/236/DDF/2012 e CP/237/DDF/2012 - Desenvolvimento da Prática Desportiva —
Enquadramento Técnico — Alto Rendimento e Seleções Nacionais
http://dre.pt/pdf2s/2013/03/056000000/0997509976.pdf
Contrato n.º 217/2013 - DR 62 SÉRIE II de 2013-03-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/54/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Campeonato Internacional Amador de Portugal — Homens, Palmela, 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/03/062000000/1072910730.pdf
Contrato n.º 218/2013 - DR 62 SÉRIE II de 2013-03-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/55/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Campeonato Internacional Amador de Portugal — Senhoras, Palmela, 2013, de
30-01-2013 a 02-02-201
http://dre.pt/pdf2s/2013/03/062000000/1073010732.pdf

Contrato n.º 278/2013 - DR 91 SÉRIE II de 2013-05-13
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/017/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/091000000/1505115053.pdf
Contrato n.º 301/2013 - DR 95 SÉRIE II de 2013-05-17
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/188/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Campeonato Europeu de Clubes — Masculino, em Aroeira -Golfe, Almada, 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/095000000/1572315725.pdf
Contrato n.º 478/2013 - DR 134 SÉRIE II de 2013-07-15
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/185/DDF/2013, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação Portuguesa de Golfe - Desenvolvimento da prática desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/134000000/2207922081.pdf
Contrato n.º 479/2013 - DR 134 SÉRIE II de 2013-07-15
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/186/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Enquadramento técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/134000000/2208122083.pdf
Contrato n.º 480/2013 - DR 134 SÉRIE II de 2013-07-15
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/255/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Alto rendimento e seleções nacionais
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/134000000/2208322086.pdf
Contrato n.º 466/2014. D.R. n.º 153, Série II de 2014-08-11
Contrato n.º 466/2014 - Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/17/DFQ/2014 - Formação de
Recursos Humanos – Entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de
Golfe
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/08/153000000/2063620638.pdf
Contrato n.º 37/2015 - Diário da República n.º 26/2015, Série II de 2015-02-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/32/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I. P. e a
Federação Portuguesa de Golfe - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/113/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66396452
Contrato n.º 265/2015 - Diário da República n.º 73/2015, Série II de 2015-04-15
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/123/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Golfe - Eventos Desportivos Internacionais.
Campeonato Internacional Amador de Portugal - Senhoras e Homens, Setúbal 2015
https://dre.pt/application/file/66970856
Contrato n.º 389/2015 - Diário da República n.º 109/2015, Série II de 2015-06-05
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/95/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Golfe - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/67412400
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3
Complexo de golfe - Centro Desportivo Nacional do Jamor
Portaria n.º 333/2013, de 14 de novembro
Aprova o Regulamento Geral de Utilização e Exploração das Instalações Desportivas do Centro Desportivo
Nacional do Jamor.
http://dre.pt/pdf1s/2013/11/22100/0645906464.pdf

Legislação específica
aplicável

Campos de golfe
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projetos públicos e privados no ambiente, nomeadamente campos de golfe.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/21102/0000600031.pdf
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013 (DR 74 SÉRIE I de 2013-04-16)
Aprova o Plano Estratégico Nacional para o Turismo para o desenvolvimento do turismo no período 2013 2015 e cria a Comissão de Orientação Estratégica para o Turismo. O golfe e os campos de golfe são
identificados como meio de desenvolvimento turístico.
http://dre.pt/pdf1s/2013/04/07400/0217002202.pdf

