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Programa:  

 
11h00     Saída da Assembleia da República 

11h30     Reunião na Sede, para apresentação da Federação Portuguesa de Golfe 

Av. das Túlipas n.º 6 - Edf. Miraflores 17º  

12h15      Partida para o Campo de Golfe do Jamor 

12h30      Visita às instalações do Centro Nacional de Formação de Golfe e respetivo 

Campo de Golfe do Jamor 

13h30     Almoço  

 
 

Delegação da Assembleia da República:  

 Deputado Paulo Cavaleiro (Coordenador do GT) 
 Deputado Pedro Pimpão (PSD) 
 Deputada Paula Gonçalves (PSD) 
 Deputado Laurentino Dias (PS) 
 Deputado António Cardoso (PS)  
 Deputado Artur Rego (CDS-PP) 
 Dra. Cristina Tavares (Assessora da Comissão) 
 Dra. Clara Frexes (Assessora do PSD) 
 Dra. Paula Silva (Assessora do PS) 

 

Delegação da Federação Portuguesa de Golfe: 

 Manuel Agrellos – Presidente 
 Miguel Franco de Sousa - Secretário-geral  
 Nuno Mimoso - Diretor  
 Luís Costa Macedo - Diretor do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor 

 

Síntese da visita: 

O Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) apresentou as boas-vindas à 
delegação da Assembleia da República, considerando que a visita, para além de constituir um 
estímulo e um incentivo, permite apresentar o trabalho que é desenvolvido nesta área. 
 
Fez, de seguida, uma breve apresentação, que pode ser consultada na página internet do 
Grupo de Trabalho, onde abordou a história do Golfe em Portugal, as infraestruturas 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=97076
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disponíveis, o número de praticantes, os resultados internacionais alcançados, o 
financiamento e a importância da indústria do Golfe. 
 
Fez ainda referência ao Golfe Escolar e aos problemas resultantes da coordenação de 
diferentes tutelas e sublinhou a necessidade de estabilidade ao nível das políticas e do 
financiamento. A este respeito, e em relação a 2014, afirmou desconhecer ainda o montante 
total do IPDJ destinado à Federação, realçando que trabalhar com duodécimos dificulta a 
gestão e o planeamento a longo prazo. Fez alusão ao orçamento previsto para 2014, na 
ordem de 1.700 milhões de euros, e à sua distribuição pelas diferentes vertentes. 
 
Lembrou que o Golfe é hoje uma modalidade olímpica, que implica um investimento de longo 
prazo, realçando a importância do alargamento da base de recrutamento no alto rendimento. 
Afirmou ainda que espera ter dois jogadores nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.  
 
Relativamente ao Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, esclareceu que conta com 
4 treinadores, mais de 600 alunos e 160 integrados na Escola Júnior. 
 
Interveio, de seguida, o Sr. Deputado Artur Rego (CDS-PP), que agradeceu a apresentação e 
referiu-se ao caso do Algarve, que possui o maior número de campo de golfe, pese embora 
não disponha de massa crítica interna para sustentar esta prática. Colocou, de seguida 
algumas questões, nomeadamente sobre se a Federação dispõe de dados que traduzam a 
perda de competitividade face aos vizinhos espanhóis, dada a diferença do IVA entre os dois 
países, e ainda sobre o pacote all inclusive. 
 
O Sr. Deputado Laurentino Dias (PS) cumprimentou os representantes da FPG e referiu-se ao 
gosto de ter partilhado com a Federação, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, a decisão histórica de construção do Campo de Golfe do Jamor, que permitiu 
romper com o complexo, por parte dos sucessivos governos, relativamente a esta 
modalidade. 
 
O Sr. Deputado Pedro Pimpão (PSD) sublinhou a importância desta visita e fez referência aos 
resultados, a médio e longo prazo, do trabalho da Federação. Destacou, por último, a relação 
golfe/turismo/economia. 
 
O Sr. Deputado António Cardoso (PS) agradeceu a apresentação e a oportunidade de 
conhecer, de uma forma mais aprofundada, esta modalidade. 
 
A Sra. Deputada Paula Gonçalves (PSD) enalteceu o trabalho que está a ser desenvolvido pela 
FPG, considerando que deve ser combatida a ideia do golfe como desporto de elite, 
aproximando-o das escolas e fomentando o aumento do número de praticantes. 
 
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro (Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto) agradeceu 
o acolhimento e a apresentação efetuada e fez uma breve referência à economia do desporto 
e ao IVA nas atividades desportivas, entendendo, a este respeito, que o regime all inclusive 
poderá ser uma solução. Sublinhou a necessidade de estabilidade nas opções políticas e as 
vantagens, em termos de financiamento, de o golfe passar a modalidade olímpica. Colocou, 
por último, algumas questões, nomeadamente sobre o Golfe no desporto escolar e sobre o 
financiamento por parte do IPDJ. 
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Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente da Federação afirmou que 68% dos 
praticantes de Golfe do Algarve são estrangeiros, por não ter existido a preocupação de 
formar ou apoiar praticantes portugueses. Destacou as vantagens do regime all inclusive, 
como forma de ultrapassar os constrangimentos do IVA, lembrando que a taxa aplicada ao 
golfe é de 23%, enquanto à hotelaria é de 6%. 
 
Relativamente ao financiamento do IPDJ, esclareceu que se destina, basicamente, ao 
desenvolvimento da prática desportiva, às seleções e ao alto rendimento, dependendo toda a 
restante atividade da Federação de receitas próprias. 
 
Terminou, referindo-se ao desporto escolar, para esclarecer que é dada formação aos 
professores, para que estes ensinem os seus alunos, utilizando para tal as infraestruturas da 
modalidade, que se encontram nas imediações das escolas. 
 
De seguida, a delegação seguiu para o Complexo Desportivo do Jamor, onde teve 
oportunidade de conhecer o Centro Nacional de Formação de Golfe, inaugurado no início de 
setembro de 2013, e que viabilizada uma utilização mais acessível por parte da população 
em geral e 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. 
 
 
A documentação da visita, incluindo a apresentação efetuada, encontra-se disponível na 

página do Grupo de Trabalho, na internet.   

 

 

Palácio de S. Bento, 20 de fevereiro de 2014 

 

 

 

A assessora da Comissão 

Cristina Tavares  
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