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A CBME 
 
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) é uma associação sem fins lucrativos 
estabelecida como entidade nacional de administração do desporto de montanhismo e escalada em 
todas as suas manifestações que possui caráter desportivo, ambiental e cultural. A CBME é filiada ao 
Ministério dos Esportes e à União Internacional de Associações de Alpinismo (UIAA, sigla em inglês). 

No âmbito esportivo, tem como objetivos a organização, homologação, apoio, promoção, realização 
de campeonatos de escalada, montanhismo e caminhada, além da regulamentação de cursos de 
montanhismo e escalada e qualificação de profissionais de escalada e montanhismo. No âmbito 
ambiental, a CBME visa organizar, incentivar, promover e apoiar ações e atividades de acesso, 
manejo e proteção de áreas naturais, incluindo ações para promover o acesso e a visitação 
responsável dessas áreas. Finalmente, no âmbito cultural, a CBME trabalha para organizar, 
promover e apoiar atividades e eventos culturais que abordem a história e tradições do 
montanhismo e cultura de montanha. 

Criada aos quinze de julho de 2004, a CBME é composta por seis federações estaduais (Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo), três associações 
estaduais (Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte) e uma associação regional (Planalto 
Central).  
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DIRETRIZES GERAIS PARA APOIO INSTITUCIONAL 
 
A CBME - Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada oferecerá apoio institucional 
conforme as diretrizes gerais de apoio institucional relatadas aqui neste documento. Essas 
diretrizes não incluem apoio a expedições, que será tratado em instrumento próprio.  

 
O apoio da CBME em eventos, publicações ou projetos fora da rede federativa, seja ela por 
pessoa jurídica ou grupo de pessoas físicas, necessita primeiramente da consulta e aprovação da 
federação local ou da associação associada à CBME. 
  
Em todos os casos de apoio da CBME, é necessária a prévia autorização por parte da diretoria da 
CBME. 

 
DIRETRIZES GERAIS 

1. A CBME somente apoiará eventos, publicações ou projetos que estejam alinhados com os 
Princípios e Valores do Montanhismo Brasileiro. 

2. A CBME somente apoia eventos, projetos, publicações institucionalmente, não havendo 
transferências de recursos financeiros 

3. A CBME priorizará eventos que sejam realizados pelas suas entidades filiadas ou 
associadas direta ou indiretamente.  

4. A CBME não responde solidariamente a nenhum compromisso assumido pelo apoiado em 
quaisquer instâncias; 

5. A CBME não se responsabiliza por quaisquer danos, sejam patrimoniais ou à integridade 
física dos participantes do evento. 

  
RESPONSABILIDADE DA CBME 
  

• Apoio institucional a eventos, publicações ou projetos  sem nenhum tipo de patrocínio 
financeiro envolvido. 

• Apoio à divulgação do eventos, publicações ou projetos  - A CBME poderá citar o eventos, 
publicações ou projetos  no seu website, mídias sociais  e distribuição em listas de e-mails 
de montanhismo. 

• Apoio à captação de recursos - A CBME poderá, se necessário, enviar uma carta de apoio 
ao eventos, publicações ou projetos para ajuda na captação de recurso. 

  
  
RESPONSABILIDADE DO APOIADO 
  

• Divulgar a logo da CBME como apoio institucional em todas as peças de comunicação 
impressas, digitais, audiovisuais, no website do evento, publicação ou projeto e nas mídias 
sociais. 

• A organização do evento, do projeto ou autor da publicação se compromete em respeitar, 
praticar e divulgar os princípios de ética e segurança na prática da escalada e 
montanhismo e também os princípios de mínimo impacto em ambientes naturais. 

• O evento, publicação ou projeto deve seguir os Princípios e Valores do Montanhismo 
Brasileiro. 
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PASSOS PARA SOLICITAR APOIO DA CBME 
Enviar as informações sobre o evento para o e-mail institucional da CBME: 
contato.cbme@gmail.com. Incluir as seguintes informações: 

• Nome do evento, publicação ou projeto 
• Organizador ou autor 
• Data do evento ou projeto 
• Local de realização do evento ou projeto 
• Objetivo do evento ou projeto 

 

 
 
 


