ASSOCIAÇÃO DE GOLF DO NORTE DE PORTUGAL

NOTA DE IMPRENSA
A AGNP é Parceira Técnica do CITEVE
O CITEVE – Centro Tecnológico de Apoio às Indústrias Têxtil e Vestuário de Portugal elaborou uma
candidatura ao QREN intitulada “Projecto Mobilizador - Powered Textiles Seculo 21” (PT21) do qual
faz parte um subprojecto (PPS4) de desenvolvimento de vestuário técnico e funcional para desporto
outdoor e em concreto, o Golfe.
Este Projecto é composto por 7 subprojectos e comporta um investimento total de 7,5 milhões de
euros, e integra, no caso do subprojecto PPS4, um conjunto de 7 Parceiros ( 6 empresas têxteis e a
AGNP) e 2 Instituições (CITEVE e CENTI).

A Associação de Golf do Norte de Portugal aceitou o convite para ser o Parceiro Técnico na área
do Golfe, neste Projecto, que tem como objectivo geral, desenvolver de forma integral vestuário
técnico e funcional com Engenharia e know-how português, i.e., investigar e desenvolver têxteis
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técnicos (fios, tecidos, malhas, estruturas multicamadas e processos de ultimação) que se irão
aplicar em vestuário técnico e funcional para desportos ao ar livre «outdoor», e neste caso particular,
ao Golfe.
Será desenvolvida uma colecção de vestuário (masculina e feminina) para a prática de Golfe. É
ainda objectivo investigar e desenvolver o processo de integração de «wearables» no têxtil de modo
a complementar o vestuário a desenvolver, incrementando os níveis de protecção e conforto para o
utilizador final, nomeadamente através da integração de sistemas de aquecimento.
Este Projecto irá decorrer até Junho de 2013, resultando nessa altura, numa nova marca portuguesa
de roupas técnicas de Golfe!
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