
MELHORANDO AS VIDAS NAS 
MONTANHAS, 
PROTEGENDO O AMBIENTE DAS 
MONTANHAS  

Promova seu Projeto como parte de O PRÊMIO 
DE PROTEÇÃO DA MONTANHA da UIAA - 2020-21

O Prêmio Anual de Proteção à Montanha UIAA 

fez uma diferença notável a vidas nas montanhas, 

às comunidades e ao Meio Ambiente desde sua 

criação em 2013. Ele permitiu às pessoas o acesso 

a fundos para construção de infra-estruturas 

prioritárias, permitiu a condução de importantes 

pesquisas, e a cumprir metas pendentes.

Paralelamente, forneceu uma mostra internacional 

de projetos e uma plataforma de comunicação; 

ajudando a conscientizar, trocar ideias e iniciativas. 

Não apenas deu apoio às comunidades locais, 

mas também promoveu sua comunhão global.

Como enviar

Bruno Lüthi · Swiss Alpine-Club
Vencedor do Prêmio UIAA Mountain Protection 2019

Ganhar o Prêmio de Proteção da Montanha significa 
muito para nós. É uma grande honra e reconhecimento 
de nossos esforços. Ao ganhar este prêmio, esperamos 
que nosso Projeto continue a se envolver e se desenvolver 
com novos parceiros e projetos pela Suíça.”

/theUIAA /UIAAmountains /uiaamountains
theuiaa.org/mountain-protection-award

Apoiado por 

31 MAIO
Prazo para inscrição

2021

Mountain Protection
Award 2020-212020-21

http://theuiaa.org/mountain-protection-award


Um projeto conduzido por uma Federação ou Associação membro da 
UIAA; ou Empresa de Turismo que trabalhe em ambiente montanhoso 
e que envolva obrigatoriamente as comunidades locais, a fim de 
desenvolver uma Cultura de Atividades Sustentáveis, que atraiam e 
inspirem visitantes. O projeto deve ter foco em Escalada, Montanhismo 
ou Esporte ao Ar Livre; e estar envolvido em pelo menos uma das 
seguintes atividades:

Visite: theuiaa.org/mountain-protection-award

Todos os projetos selecionados são exibidos no Site da UIAA e seus 

canais de comunicação. A Melhor Nova Iniciativa será apresentada 

em um artigo exclusivo e receberá o respectivo logotipo da premiação. 

O Finalista do Projeto Vencedor recebe uma premiação financeira de 

EUR 5.000,00; o direito de usar a Logo “MPA Prata”, e será destaque 

em um artigo específico ao Projeto. O Vencedor é anunciado na 

Assembléia Geral da UIAA, a ser realizada em 23 de Outubro de 
2021 em Trabzon, Turquia (*); e recebe um apoio financeiro de EUR 
10.000,00. Graças à parceria da UIAA com a BALLY (importante marca 

de botas e acessórios), o projeto vencedor também se beneficiará de 

conteúdos exclusivos de criação e comunicação através das mídias 

internacionais da BALLY. O projeto ganha visibilidade através da rede 

global de Montanhismo da UIAA.

(*) Devido à Covid-19, o formato/localização da Assembleia Geral da UIAA 2021 pode estar sujeito a alterações.

QUEM PODE SUBMETER?

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

COMMENT POSTULER?

/theUIAA /UIAAmountains /uiaamountains

www.theuiaa.org

AlpineLearning Project Weeks 
Vencedor do Prêmio UIAA Mountain 
Protection 2019

O prazo final para submissão é 31 de Maio de 2021.

 · Conservação da Biodiversidade, incluindo flora e fauna.

 · Consumo e Manejo Sustentável de Recursos, como água e 
energia.

 · Gerenciamento e Disposição Sustentável de Resíduos.

 · Adaptação / Mitigação dos efeitos das Mudanças Climáticas.

 · Proteção do Meio Ambiente, através da Cultura e Educação.

PELO MONTANHISMO. MONTANHAS
E SUAS COMUNIDADES. 

A submissão é gratuita, e todas as propostas completas e elegíveis 

são enviadas para revisão no Grupo de Especialistas MPA. As 

inscrições estavam abertas a partir de 1 de Março de 2020.

https://youtu.be/k1mjrPoyR44
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