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Portugal é o melhor destino mundial e europeu de Golfe 
 

Portugal foi reconhecido como o Melhor Destino Mundial e Europeu de Golfe 

de 2017, na 4ª gala anual dos World Golf Awards - que celebram e distinguem 

a excelência no turismo de golfe -, realizada ontem à noite durante uma 

cerimónia que decorreu em La Manga (Espanha). 

 

A experiência turística integrada, com boas acessibilidades aéreas e terrestres, 

a hospitalidade, as excelentes infraestruturas desportivas e hoteleiras, 

adequadas aos diferentes perfis de atletas, e a boa relação qualidade/preço do 

destino, a par dos 300 dias de exposição solar ao ano, são alguns dos fatores 

apontados como distintivos na oferta nacional. 

 

Com 90 campos de golfe que geram cerca de dois milhões de voltas anuais - 

82% de estrangeiros -, Portugal recebe anualmente 420 mil turistas de golfe, 

que geram 120 milhões de euros em receitas diretas e contribuem, por sua vez, 

para captar novos visitantes.  

 

Em 1999 existiam, em território nacional, apenas 51 campos de golfe. Em 

menos de duas décadas, este número quase duplicou, reforçando o peso da 

modalidade na economia nacional, não apenas pelos três mil empregos diretos 

que proporciona, mas por toda a rede empresarial que vai movimentando em 

seu redor – hotelaria, restauração, transportes, aluguer de automóveis, 

imobiliário, entretenimento, organização de eventos, roteiros culturais, compras 

e lazer.  

 

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, “qualquer estratégia 

para o desenvolvimento do turismo em Portugal terá de implicar uma aposta 

decisiva no golfe. Que, sendo uma modalidade desportiva, é muito mais do que 

isso. É também uma componente fundamental da indústria turística - na 

captação de receitas, na criação de postos de trabalho e no combate aos 
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custos da sazonalidade que constitui uma das metas inscritas na Estratégia 

Turismo 2027. Afirmar o golfe como elemento crucial de uma estratégia 

turística para o futuro imediato é apostar no desenvolvimento económico, na 

valorização social e na qualidade ambiental do país”. 

 

O World Golf Awards são votados pelos profissionais da indústria do golfe, 

oriundos de mais de 100 países, e integram os World Travel Awards, os 

‘óscares’ do setor do turismo. 

 
 
Sobre o Turismo de Portugal 
Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Agrega numa 
única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde 
a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa. 
Info: turismodeportugal.pt 
 

27 de novembro de 2017 
 

 
Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal  
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