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Carta Diretor Executivo

Olá a todos! Apresentamos a vocês o relatório Access Panama 2020. 

Este ano será lembrado por todos os desafios que parcialmente 

superamos como sociedade. Acho que uma boa descrição seria o 

mundo Patas Arriba (um livro muito bom do Eduardo Galeano, aliás). 

Todos nós tivemos que nos adaptar ao novo normal e, em muitos 

casos, à perda de entes queridos.

Dentro deste contexto difícil encontramos oportunidades de comuni-

cação como comunidade de alpinismo e montanha, para refletir sobre 

vários assuntos e ganhar ímpeto para desafiar a realidade local e 

regional com novos projetos.

Nossos desafios ainda estão latentes nos voluntários que atuam na 

América Latina. Nossa missão é nos reinventar para lutar pela conser-

vação e acesso à natureza.

Convidamos você a rever o grande número de projetos que fomos 

capazes de realizar, apesar do contexto de pandemia. Alguns ainda 

estão caminhando neste tumultuoso 2021 de maneira saudável e 

política. Acreditamos que as mudanças são para melhor e por isso 

também temos muito o que contar sobre a nossa organização interna.

Esperamos que todos estejam bem dentro dos meios e convidamos 

você a se juntar à ação em nossas campanhas educacionais e no 

campo.

ESTEBAN DEGREGORI

Diretor Executivo
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Piedra Parada
ARGENTINA

A direção regional argentina realizou um projeto de tratamento de dejetos humanos 

na Área Natural Piedra Parada, na Patagônia. Este projeto tornou-se essencial para 

evitar o fechamento deste importante setor de escalada. O crescimento das visitas 

para a prática da escalada esportiva começou a impactar a área. 

Dois banheiros foram construídos e o projeto continua com mais uma unidade e 

algumas modificações.

Por isso, trabalhamos em conjunto com a Do Good Shit, ONG que atende o proble-

ma em diferentes partes do mundo. A província de Chubut e as marcas Ansilta, 

Trown, Frontera Sur e Impala nos apoiaram.

Um grupo de 14 voluntários se reuniu por uma semana para realizar o trabalho e dar 

uma solução junto à comunidade de escalada!
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Legislação
BRASIL 

Em 2020, um dia antes do Dia Internacional da Montanha, o montanhismo de 
Petrópolis ganhou mais um presente: a lei que declara o montanhismo, a conser-
vação, a sinalização e a proteção de trilhas de montanha e vias de escalada de 
relevante interesse para o município de Petrópolis.

A lei prevê vários aspectos importantes para a prática do 
montanhismo e escalada no município, entre eles:

    Equilibra a proteção dos ecossistemas com atividades 
recreativas, esportivas e de lazer, que são o montanhismo 
e a escalada.
    Reconhece o montanhismo como uma atividade 
esportiva e cultural compatível com os ecossistemas 
montanhosos
    Envolve de forma explícita e direta o clube local, o 
Centro de Caminhadas Petropolitano (CEP) e a Feder-
ação dos Desportos de Montanha do Estado do Rio de 
Janeiro (Femerj), valorizando a prática e os saberes 
tradicionais associados a essas organizações.
    Autorização para execução do programa de apoio à 
conservação dos recursos e ecossistemas de montanha, 
incluindo acessos, sinalização e conservação de trilhos, 
acessos e vias de escalada.
    A inclusão do montanhismo na programação esportiva, 
turística e cultural do Município de Petrópolis

IInformações completas: 
http://accesopanam.org/noticias/brasil-petropo-
lis-ganha-nova-lei-de-apoio-ao-montanhismo/
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Nós queremos estacionar
CHILE

Campanha cidadã que pede ao governo 

do presidente Sebastian Piñera a 

declaração de um Parque Nacional de 

142.000 hectares de terras públicas 

localizado na cordilheira dos Andes 

próximo à cidade de Santiago para 

proteger os principais mananciais da 

região metropolitana, sua flora e fauna 

além de garantir o acesso do público a 

esse território a longo prazo.
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Roc’Fest 2020 como voluntário
CHILE

No âmbito do Roc`Fest 2020 em Villa Cerro Castillo, o 

Acceso Panam assume a realização de uma série de 

voluntários com o objetivo de fornecer a infraestrutura 

mínima que garanta a correta visitação dos cerca de 

300 escaladores que participam deste encontro anual 

organizado por Mammut e Andesgear em diferentes 

locais da região de Aysén.

Pacto pelos Andes

O pacto envolve o envolvimento da marca em diferentes projetos do Acceso Panam na América 

Latina, por meio de seu financiamento, apoio e / ou divulgação. Por sua vez, a direção chilena se 

compromete a assessorar e entregar conteúdos socioambientais às iniciativas esportivas e 

exploratórias que a marca desenvolve com seus atletas e embaixadores.

Aliança que Acceso Panam Chile assina com a marca nacional de roupas e 

equipamentos outdoor LIPPI para colaborar nas obras de acesso e conservação 

da Cordilheira dos Andes.
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Mais Huemul
CHILE

Projeto que visa, através da colaboração com a administração do Parque Nacional Cerro Castillo e 

outras organizações presentes na região de Aysén, sensibilizar e envolver a comunidade escalado-

ra nos desafios que o Parque Nacional tem para conservar o Huemul, espécie icônica da fauna 

chilena , presente no brasão nacional, e que hoje se encontra em grave perigo de extinção.
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Montanhas de água
CHILE

Campanha de sensibilização através da qual 

procura posicionar o papel fundamental 

desempenhado pelos ecossistemas montan-

hosos no ciclo das águas, com destaque, 

especialmente, para os processos que 

ocorrem no subsolo.

A campanha pede um alerta sobre os perigos do projeto 

hidrelétrico Alto Maipo, implantado na bacia do rio Maipo 

por meio de um sistema de túneis de mineração de 70 km 

que captam água nas cabeceiras das bacias e a transferem 

por terra para o rio Colorado, onde o projeto conta com as 

turbinas e o parque gerador.
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COVID-19
RECOMENDAÇÕES E ESTRATÉGIAS

O contexto pandêmico trouxe grandes desafios, um deles foi investigar e pensar sobre a forma 

mais segura de retornar à natureza. A investigação conjunta resultou nas recomendações ainda 

atuais sobre como nos conduzir ao ar livre em tempos de COVID-19.

PVocê pode ver no link esta informação em nosso site
http://accesopanam.org/escalada-responsable-en-tiempos-de-covid-19/
http://accesopanam.org/montanhismo-e-escalada-responsavel-durante-o-covid-19/
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Mate, Palestras e tudo mais 
CONECTADO 

Foi assim que surgiu o ciclo de Mate, Palestras e 
tudo mais ... durante seis meses estivemos conver-
sando com diferentes personalidades da nossa 
região e do mundo ... temas como: legislação de 
acesso, estudos de caso no Brasil, México, Uruguai 
, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Argentina. 

Quando a pandemia começou, pensamos que seria 
uma boa ideia nos conectarmos por meio de redes e 
conversar sobre os assuntos que cobrimos, desde a 
conservação até o acesso à natureza.

Também conversamos sobre como conservar a água 
nas montanhas. Como funciona o acesso na Europa e 
como as associações de surf trabalham no problema 
da poluição do mar.
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Montanha Limpa
CAMPANHA REGIONAL

Apesar do contexto de pandemia, conseguimos realizar uma 

nova edição da nossa campanha Montanha Limpa. Este ano 

lançamos em nosso aplicativo a opção de utilizá-lo individual-

mente em qualquer passeio com a natureza.

Em diferentes pontos da nossa região, com medidas sanitárias, 

foram organizadas coletas de resíduos nas montanhas e zonas de 

escalada.

Para melhor preparar esses passeios, realizamos duas oficinas 

virtuais (em espanhol e português) onde conversamos sobre 

como usar o aplicativo e sobre cuidados com a saúde.

O aplicativo está disponível para download gratuito na Apple 

Store e na Play Store ... vá em frente e use-o !!!
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Montanha Limpa
SPECS

190

Organizations25

8 Organizers of 
events

11 Ambassadors

6 Countries

Partners25

The APP

Downloads

2 Portuguese 
and Spanish1MANUAL 16

Languages
Attendees

2 Workshop
2 

42

 Cleaning events

Events registered 
on the app

44
Volunteers

30
Km cleaned

146
Trash collected

306kg
Hours in the field

102

600

500

400

300

200

100

Plastics
581

Plastic
bottle
428

Packaging
359

Cigarette 
butts
322

Plastic 
bottle cap

189

Others
282

Personal 
hygiene

273

Glass
207

Quantity of trash pieces collected and registered on the app:

Events 
by 

country

Argentina4

México Brazil
10

Chile
2

1Guatemala1Ecuador

16
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Durante 2020, o Conselho de Administração da nossa organização foi formado. Este é formado 

pelo nosso presidente Armando Menocal e pelos Diretores Regionais. Por outro lado, se juntaram 

ativistas proeminentes da região, como Juliana García, do Equador, Zuleyma Rincón, do México, 

Kika Bradford, do Brasil, e Julián Osorio, da Colômbia.

O objetivo do Conselho de Administração é acompanhar os diferentes projetos da APA e aconsel-

har os cargos executivos nas diferentes áreas da sua atuação profissional. Para nós é um enorme 

apoio e prepara-nos para enfrentar o futuro com mais força.

Diretório
EQUIPE DE TRABALHO

ARMANDO MENOCAL
(EUA/Cuba)

KIKA BRADFORD
(Brasil) 

JULIANA GARCÍA
(Equador)

DR. JULIÁN OSORIO
(Colômbia)

ZULEYMA RINCÓN
(México)
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Diretório
EQUIPE DE TRABALHO

     Armando nasceu de pais cubanos em Miami, Flórida. Suas raízes e seu  

     coração estão em Cuba. Sua bisavó era prima de Mario García-Menocal, um 

rebelde que lutou para libertar Cuba do domínio espanhol e governou Cuba como 

presidente de 1912 a 1921. Armando escalou por 40 anos em cinco continentes, vivendo 

no Nepal e nos Grandes Tetons . e trabalhou como guia de rocha e montanha para a 

Exum Mountain Guide. Ele fundou o Access Fund e o Acceso PanAm. Uma década de 

ativismo resultou na expulsão de Armando de Cuba. Seus pecados não identificados 

foram perdoados. Ele e sua esposa Laura reconstruíram sua casa em Viñales.

O exílio da escalada levou Armando a fundar a Acceso PanAm, uma organização de 

escaladores para proteger e defender a escalada em toda a América Latina. Access 

PanAm dá o apoio que pode, apesar da recusa do governo em permitir que escaladores 

cubanos se organizem, muito menos falar por si próprios, e deu-lhes reconhecimento 

internacional e possibilitou a participação de cubanos em eventos internacionais no 

Canadá, México e Brasil.

 Ha trabajado con temas de acceso, conservación, planificación y manejo de  

 recreación en áreas protegidas desde 2007. Mientras tanto, se desempeñó 

como Directora Ejecutiva de Acceso PanAm durante 11 años, presidenta de la Confeder-

ación Brasileña de Montañismo y Escalada por 6 anos. Kika ahora dedica su tiempo a un 

programa de doctorado en Ciencias Forestales y Conservación en la Universidad de 

Montana (EEUU), después de graduarse de una Maestría en Ecoturismo y Conservación, 

con un enfoque en la planificación y gestión de recreación en áreas con carácter silvestre 

no Brasil. Kika também tem um mestrado em antropologia aplicada com foco em turismo 

de aventura e recreação ao ar livre.

 É presidente da Associação Equatoriana de Guias de Montanha (ASEGUIM)

 Guia ASEGUIM / UIAGM / Instrutor esguim / Instrutor AIARE / Membro do 

conselho de administração internacional da UIAGM.

ARMANDO MENOCAL
(EUA / Cuba)

KIKA BRADFORD
(Brasil) 

JULIANA GARCÍA
(Ecuador)
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Diretório
EQUIPE DE TRABALHO

     Doutor em Patrimônio. Universidade de Huelva, Espanha.

     Especialista em Patrimônio Cultural e Turismo Sustentável; UNESCO - 

Universidade Nacional de Três de Febrero. Buenos Aires, Argentina. Diploma de Estudos 

Avançados em Antropologia Social. Universidade de Huelva, Espanha.

Mestre em Patrimônio Histórico e Natural. Universidade de Huelva, Espanha

Historiador Universidade Nacional da Colômbia.

Docente da área de Patrimônio, Cultura e Turismo - Especialização em Turismo, Meio 

Ambiente e Território - Universidade Nacional da Colômbia, sede em Bogotá.

                       Formação profissional FCB Microbiologia | UANL

                       Atualmente Mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas | UMA

Trainer at Leave No Trace | NOLS

Diretor | Escalada sustentável A.C.

Conselheira | Acesso PanAm

Responsável | Comitê de Acesso e Natureza Federação Mexicana de Esportes de 

Montanha e Escalada A.C.

Zuleyma é microbiologista e nasceu em Monterrey, no México. Atualmente faz mestrado 

em Direito Ambiental e Políticas Públicas na Universidade do Meio Ambiente do México.

Pratica caminhadas, montanhismo e escalada desde 2009. Em termos de ativismo, 

Zuleyma já trabalhou como diretora da Escalada Sustentável, que é uma ONG que 

promove o desenvolvimento sustentável da escalada e do montanhismo em sítios 

naturais. Ela é treinadora em Do Not Leave a Trace pela National Outdoor Leadership 

School (NOLS) e agora também é responsável pelo Comitê de Acesso e Natureza da 

Federação Mexicana de Montanhismo e Escalada.

DR. JULIÁN OSORIO
(Colômbia)

ZULEYMA RINCÓN
(México)
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Este ano, nossa Diretora Executiva por 11 anos, Kika Bradford, deixou seu cargo para outros 

projetos. Depois de fazer um ótimo trabalho e lançar as bases da nossa ONG. Este constituiu o 

desafio de abrir um concurso para preencher o seu cargo.

Nesse processo, Carolina Padró foi selecionada para atuar como Diretora de Desenvolvimento 

Institucional e Esteban Degregori como Diretor Executivo. Esteban trabalha conosco desde 2016 

como Diretor Regional da Argentina.

Caro e Esteban enfrentam grandes desafios, especialmente nestes tempos incertos, mas sua 

experiência e motivação levarão o Acceso Panam ao próximo nível. Receber!!!

Novos Diretores
EQUIPO DE TRABAJO

Caro é alpinista há 15 anos, percorreu a Argentina visitando os setores de 
escalada do país e também escalou em países da América Latina, Europa e 
Ásia. Participou de diversos torneios e competições, ministrou treinamen-
tos e participou de eventos sobre escalada feminina.

Além de alpinista, Carolina é Advogada Especialista em Relações Interna-
cionais. Trabalhou nos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Nação e foi professora associada de 
"Ética e Legislação Ambiental" na Universidade de Buenos Aires e integrou 
a Área de Desenvolvimento Institucional do Centro de Estudos Jurídicos e 
Sociais (CELS) Como chefe de desenho de projetos e coordenadora do 
programa de estágio e voluntariado, em Bariloche foi Diretora de Desen-
volvimento Institucional da Rede de Desenvolvimento Social (REDES) e 
trabalhou em projetos sociais da Diretoria de Promoção Social do MSCB - 
esfera estadual e políticas públicas e espaços da sociedade civil, animados 
pela convicção de lutar por maior justiça social.

CAROLINA PADRÓ I  Diretora de Desenvolvimento Institucional
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Novos Diretores
EQUIPO DE TRABAJO

Ele começou a investigar o problema de acesso em 2004. Em sua área, 
95% dos locais de escalada são privados e, portanto, eles formaram um 
clube para nos apoiar no trato com os proprietários. Conservação e 
educação são indissociáveis do acesso às áreas naturais, que é a conclusão 
de tantos anos nesta questão.
Da federação nacional ao Acceso PanAm, ele esteve envolvido na criação 
de várias ONGs para trabalhar nesses problemas enfrentados por todos os 
esportes na natureza. Acredito que o trabalho entre instituições locais, 
nacionais e internacionais é a forma de garantir o acesso a longo prazo.

“Trabalhar na APA ampliou minha visão da região. Descobri que podemos 
nos capacitar com nossas diferentes culturas e visões sobre um problema 
que se repete em todos os países. Na APA conheci pessoas incríveis com 
quem trabalhar pensando no futuro e espero encontrar muito mais ... ”

Acredito que temos a oportunidade de interpretar a realidade e gerar 
ações que podem modificar nosso comportamento na natureza. Expanda 
nossos programas educacionais voltados para jovens. Gerar ferramentas 
para encontrar soluções e construir a ideia de uma comunidade compro-
metida com as mudanças ambientais e sociais em nossa América.
Esteban é Professor de Geografia do UNMDP, graduado em Turismo 
Sustentável pela Universidade de Salamanca. Guia de montanha 
UIMLA-AAGM e instrutor de escalada FASA. Na federação, coordena a 
Subcomissão de Montanhismo, onde desenvolve o Programa Jovem Andino, 
entre outros projetos de conservação e desenvolvimento esportivo.

ESTEBAN DEGREGORI I  Diretor Executivo
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Damos as boas-vindas ao nosso novo Diretor Regional para a Argentina!

Diretor Regional 
ARGENTINA

Nasceu em Río Cuarto, província de Córdoba, em 1987. Desde menino se 
relacionava com a montanha, caminhando na montanha e andando de 
bicicleta de montanha. Morando em Córdoba, se dedicou mais à escalada 
em todas as suas disciplinas, buscando sempre crescer, aprender e realizar 
subidas mais técnicas nas montanhas.
Em 2012 recebeu o título de Engenheiro Agrimensor pela Universidade 
Nacional de Córdoba. Paralelamente, formou-se como Guia de Montanha 
na Associação Argentina de Guias de Montanha, atuando como instrutor 
nos cursos dessa associação desde 2016.
Depois de viajar e trabalhar como guia por diversos lugares da América do 
Sul, Europa e Ásia, acabou morando em Bariloche, onde se dedica mais do 
que tudo ao esqui de montanha e à educação ao ar livre.
Essas áreas tornam-se suas paixões e motivo de estudo. Desde 2018 ele é 
membro profissional da American Avalanche Association (AAA), conduzin-
do diversos treinamentos em operações de avalanche.
Dada a sua relação com a montanha, sua formação e contínuo interesse 
pelo montanhismo sustentável, em 2020 começou a trabalhar como 
colaborador no Acceso PanAm.

FERNANDO MARTÍNEZ



22

Balance
EN NUMEROS

RENDA
Contribuição

CONTRIBUIÇÃO

Patrocínio

PATROCÍNIO

Pro-bono

PRO-BONO

Reembolso

REEMBOLSO

$9.229,92

$1.952,1

$4.1401

$16.018,69

13%

3%

60%

23%

Total geral $68601,71 100%

INGRESOS
2020

DESPESAS

GASTOS
2020

Administração

Gestión  

Programas de Acesso / Conservação

ADMINISTRAÇÃO

GESTÃOPROGRAMAS

Total geral

$6.205,89

$5.501,45

$11.625,65

$23.332,99

27%

24%

50%

100%
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