Receber o Prêmio UIAA de Proteção das Montanhas
é uma grande honra e uma recompensa pela confiança
estendida aos 5 mil doadores que apoiam a CAN (Associação de Comunicação do Nepal), ao apoio incondicional de mais de cem voluntários do Reino Unido, de nossos funcionários do Reino Unido e do Nepal, e o sincero
apoio prático dado por nossos curadores. “ Doug Scott
Community Action Nepal (CAN), vencedor do Prêmio
UIAA de Proteção das Montanhas de 2018.”
Doug Scott · Community Action Nepal (CAN)
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Promova seu projeto através do
“PRÊMIO UIAA DE PROTEÇÃO DA MONTANHA

2019”
Desde 2013, o prêmio anual da “UIAA PROTEÇÃO DA MONTANHA” alcançou resultados
tangíveis nas montanhas, nas comunidades e no
Meio Ambiente. Tornou possível angariar fundos para construir infra-estruturas, realizar pesquisas e cumprir objetivos excepcionais. Em paralelo, forneceu uma vitrine internacional e uma

/theUIAA

/UIAAmountains

plataforma de comunicação para esses projetos, para conscientizar e intercambiar ideias e
iniciativas. Não apenas apoiou as comunidades
locais, como também fomentou uma comunidade global.

/uiaamountains

http://theuiaa.org/mountain-protection-award
Como se inscrever?

O prêmio celebra a INOVAÇÃO
e o desejo de causar um impacto positivo -

WHO CAN APPLY?

para o Montanhismo, montanhas
e suas comunidades.
QUEM PODE APLICAR?
Projetos apoiados por um membro da Federação da UIAA
ou uma associação ou empresa de turismo que trabalha na
promoção do montanhismo, e que está envolvida e colabora
com as comunidades locais para desenvolver uma cultura de
iniciativas sustentáveis que atraiam e inspirem os visitantes.
O projeto deve se concentrar em escalada, montanhismo ou
esportes ao ar livre e deve estar envolvido em pelo menos uma
das seguintes atividades:
·· Conservação da biodiversidade, incluindo flora e fauna
·· Gestão sustentável de recursos, como energia e água
·· Gestão sustentável de lixo e resíduos
·· Adaptação / mitigação dos efeitos das mudanças climáticas
·· Proteção do meio ambiente através da cultura e educação

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?
O projeto vencedor é anunciado na Assembléia Geral anual da
UIAA e recebe uma doação de US $ 5.000, e promoção através
da rede internacional da UIAA. Não apenas o projeto vencedor
se beneficia, mas todos os projetos selecionados são promovidos através de uma única página da web e através dos canais
de comunicação da UIAA.

COMO SUBMETER?
https://youtu.be/k1mjrPoyR44

Preencha o formulário em:
http://theuiaa.org/mountain-protection-award
O registro do projeto é gratuito e todas as solicitações são enviadas para aprovação ao painel de avaliação do UIAA MOUNTAIN
PROTECTION AWARD.

O prazo para inscrição é 16 de junho de 2019.
www.theuiaa.org

Projeto Ação Comunitária Nepal
Vencedor do Prêmio UIAA Mountain
Protection 2018
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