
 

 

Desafio Multimédia  

“Geoparque Açores - Sabores, aromas e experiências” 

Regulamento 

 

1. Duração do concurso:  

 28 de julho a 10 de setembro – envio dos vídeos; 

 11 de setembro a 30 de setembro – votação dos vídeos; 

 Durante o mês de outubro – exposição dos vídeos na página Facebook e conta 

YouTube do Geoparque Açores. 

 

2. Objetivo: 

 

O Desafio tem como objetivo a partilha de experiências, vivências e olhares que 

demonstrem o usufruto e a convivência do Homem no território do Geoparque Açores-

Geoparque Mundial da UNESCO, promovendo as paisagens vulcânicas que caracterizam o 

arquipélago, incentivando, desta forma, outros, a quererem viver experiências semelhantes.     

 

O Geoparque Açores assenta numa rede de 121 geossítios dispersos pelas 9 ilhas dos 

Açores e zona marinha envolvente, podendo ser identificados em 

http://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geossitios.php. 

 

3. Como participar: 

Cada participante deverá enviar o link/s YouTube do(s) seu(s) vídeo(s), via eletrónica para 

o endereço desafios@azoresgeopark.com, juntamente com os seus dados pessoais – nome, 

idade, morada, endereço de email, contato telefónico e uma breve descrição do(s) 

trabalho(s).  

Serão aceites os trabalhos enviados até ao dia 10 de setembro.  

http://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geossitios.php
mailto:desafios@azoresgeopark.com


 

 Cada vídeo deverá retratar uma experiência de usufruto de uma paisagem vulcânica 

do Geoparque Açores- Geoparque Mundial da UNESCO;  

 Cada participante pode concorrer com máximo de dois vídeos; 

 Os vídeos, deverão ter um tempo máximo de 3 minutos, devem ser submetidos na 

plataforma YouTube, com link não listado 

(https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=pt). Os ficheiros submetidos 

devem ser, preferencialmente, em formato HD (1080p); 

  O som terá de ser original ou terá de ser apresentada prova de que não existem 

direitos de autor ou que os mesmos foram adquiridos para o efeito; 

 Caso seja possível identificar os indivíduos registados nos vídeos, certificar que as 

pessoas aceitam ser filmadas; 

  Os vídeos devem ser identificados com o título, realizador, nome do local onde 

foram filmados, duração e acompanhado de uma memória descritiva, onde conste 

uma breve descrição do local, motivo filmado e a data em que foi feito;  

  Os vídeos apresentados a desafio poderão ser captados numa qualquer paisagem 

vulcânica do Geoparque Açores, respeitando as normas de conduta desses locais; 

 Os autores dos trabalhos aceites para participação no Desafio concedem, à entidade 

promotora, autorização para a sua utilização, pela forma, meio e tempo e demais 

condições que entender, para a promoção de eventos e em publicidade institucional, 

sem prejuízo da menção do nome do autor; 

 A inscrição é gratuita.  

 

4. Avaliação dos vídeos: 

Os vídeos serão avaliados por um júri composto por elementos do Geoparque Açores e 

votação do público através do Facebook. Ambos têm a mesma ponderação. 

Os vídeos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios: 

https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=pt


 

 1. Adequação ao tema do Desafio;  

2. Criatividade;  

3. Qualidade técnica. 

5. Prémios:  

Os prémios para 1º, 2º e 3º lugar constam de:  

a) 1º Lugar – Atividade promovida por um parceiro do Geoparque Açores para 

família (2 adultos + 2 crianças); 

b) 2º Lugar – Atividade promovida por um parceiro do Geoparque Açores para 2 

pessoas; 

c) 3º Lugar – Atividade promovida por um parceiro do Geoparque Açores para 1 

pessoa. 

 

*Atividade e parceiro a divulgar após avaliação dos vídeos, variando de acordo com a 

ilha de residência do vencedor ou à escolha do mesmo.  

 

6. Outros assuntos: 

 

Os funcionários e colaboradores do Geoparque Açores não poderão participar neste 

desafio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Multimedia challenge 

“Azores Geopark – Flavours, Smells and Experiences” 

Regulation 

 

7. Challenge duration: 

 July 28
th

 to September 10
th 

– videos submission;  

 September 11
TH

 to September 30
TH

– voting; 

 During October – Videos exhibition on the Azores Geopark Facebook page and 

YouTube Channel. 

 

8. Purpose:  

 

The challenge purpose is the sharing and exchange of experiences and perspectives 

showing the enjoyment and coexistence of Man in the territory of the Azores Geopark – 

UNESCO Global Geopark, promoting the volcanic landscapes that characterize the 

archipelago, and encouraging others to live similiar experiences. 

 

The Azores Geopark is supported on a 121 geosites network dispersed by the nine islands 

and the surrounding seafloor that can be identified at 

http://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geossitios.php. 

 

9. How participate: 

Each participant shall send the YouTube link of the produced video(s), by email to 

desafios@azoresgeopark.com, with the personal information of the author – name, age, 

address, email, phone number and a short description of the video(s).  

Videos sent until September 10
th 

will be accepted: 

http://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geossitios.php
mailto:desafios@azoresgeopark.com


 

 Each video should portray an enjoyment experience on a volcanic landscape of 

Azores Geopark – UNESCO Global Geopark; 

 Each participant can submit up to two videos; 

 The videos should have 3 minutes maximum, and must be submitted on the YouTube 

platform, with not listed link 

(https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=pt). The files should be 

submitted, preferably, in HD (1080p); 

 The sound must be original or must be provided evidences that there is no copyright 

or showing the files were acquired for purpose; 

 If it is possible to identify the individuals video-recorded, make sure that those people 

allowed to be filmed; 

 The videos must be identified with title, director, place name where were filmed, 

period and accompanied by a description of the place, reason for the video and date 

when it was filmed; 

 The videos submitted to challenge can be filmed in any volcanic landscape of Azores 

Geopark, respecting the rules of conduct of these locations; 

 The authors of the accepted videos grant the authorization for the use to the Azores 

Geopark for the promotion of events and institutional advertising, without prejudice 

to the mention of the author’s name; 

 Free subscription. 

10. Videos evaluation: 

The videos will be evaluated by a jury composed by members of the Azores Geopark and 

public vote on Facebook. Both have the same weight. 

The videos will be evaluated on the basis of the following criteria: 

 1. Adequacy to the proposed theme of the challenge;  

https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=pt


 

2. Creativity; 

3. Technical quality. 

 

11. Prizes: 

The prizes for the 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 places are:  

a) 1
st
 Place – Activity promoted by an Azores Geopark’s partner for a family (2 adults 

+ 2 children);  

b) 2
nd

 Place – Activity promoted by an Azores Geopark’s partner for 2 persons; 

c) 3
rd

 Place – Activity promoted by an Azores Geopark’s partner for 1 person.  

 

*Activity and partner to disclose after the videos evaluation (vary according to the winner 

residence or chosen island).  

 

12. Other subjects: 

 

All employees and associates of Azores Geopark will not be able to participate in this 

challenge.  


