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Berg Outdoor reforça aposta no trail em 2019 
 

 Marca multinacional portuguesa vai continuar a patrocinar seleção nacional de trail 

running, bem como vários atletas e provas a nível nacional e internacional, como o 

campeonato do mundo que será realizado em Portugal ou o Madeira Island Ultra Trail 

 Berg Outdoor está a desenvolver e produzir os seus produtos em Portugal 

 

A Berg Outdoor, marca multinacional de origem portuguesa de artigos para desporto e ar livre, 

vai reforçar a sua aposta no trail running em 2019, estando empenhada em contribuir para que 

os praticantes de trail em Portugal e no mundo possam praticar a modalidade e aproveitar a 

vida na natureza e ao ar livre. Nesse sentido, a Berg Outdoor tem vindo a trabalhar no 

desenvolvimento de vários projetos, desde o desenvolvimento de produto até ao apoio a 

iniciativas de relevo que contribuam para a prática desportiva e a vida saudável. 

Assim, para 2019, a Berg Outdoor tem previsto o apoio a diversos projetos e iniciativas, como 

o Campeonato do Mundo de Trail, a Seleção Nacional Portuguesa de Trail ou o Madeira Island 

Ultra Trail (MIUT), entre muitas outras iniciativas. 

A Berg Outdoor é o patrocinador principal do Campeonato do Mundo de Trail, que se realiza 

em Portugal, na Serra da Lousã, em Junho do próximo ano. O “Abutres Trail World 

Championship apoiado pela Berg Outdoor” vai trazer a Portugal seleções de mais de 50 países, 

contando também com uma prova aberta que dará aos participantes a oportunidade de correr 

os mesmos trilhos que a elite mundial. Adicionalmente, a Berg Outdoor mantém-se também 

como patrocinador da Seleção Nacional de Trail, equipando os atletas com produtos de 

elevada qualidade concebidos e produzidos em Portugal. 

Em termos de provas, a Berg Outdoor vai ser também a patrocinadora principal do Madeira 

Island Ultra Trail (MIUT), a única prova portuguesa a integrar o circuito mundial de trail. 

Diana Teixeira Pinto, diretora de Marketing da Berg Outdoor, afirma: “A Berg Outdoor tem 

como objetivo permitir aos seus clientes beneficiar da vida ao ar livre e em contacto com a 

natureza, desenvolvendo e disponibilizando produtos de elevada qualidade, bem como 

criando e apoiando iniciativas que permitam cumprir a sua missão. Nesse sentido, em 2019 

vamos prosseguir este nosso compromisso, nomeadamente apoiando atletas e projetos de 

referência em Portugal, mas também a nível internacional. Queremos colocar a nossa 

capacidade de inovação e desenvolvimento de produto ao serviço de um número crescente de 

pessoas, oferecendo produtos para a prática desportiva mas também para o dia-a-dia, 

conjugando qualidade e design”. 
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