
 

Concurso fotográfico “Verão no Geoparque Açores” 

Regulamento 

 

1. Duração do concurso:  

 21 de junho a 21 de setembro – envio das fotografias; 

 22 de setembro a 10 de outubro – votação das fotografias vencedoras; 

 29 de outubro a 1 de novembro – exposição das fotografias. 

 

2. Objetivo: 

O objetivo deste concurso é promover, junto do público, o Geoparque Açores bem como a 

representatividade da geodiversidade que caracteriza o território açoriano, a sua história 

geológica e eruptiva, estratégias de conservação e promoção comuns, incentivando a visita 

e usufruto dos geossítios açorianos. 

 

3. Como participar: 

Poderá participar no concurso enviando as suas fotografias para 

desafios@azoresgeopark.com, até ao dia 21 de setembro com os dados do autor (nome, 

contato telefónico, email). 

 Cada fotografia deverá retratar uma atividade de usufruto de um geossítio do 

Geoparque Açores (lista de geossítios disponível em www.azoresgeopark.com); 

 Cada participante pode concorrer com o máximo de 3 fotografias; 

 

4. Avaliação das fotografias: 

As fotografias serão avaliadas por um júri composto por 1 elemento do Geoparque Açores, 

3 representantes de entidades parceiras do Geoparque Açores (lista disponível em 

www.azoresgeopark.com) e votação do público através do Facebook (entre 22 de setembro 

e 10 de outubro). Cada voto tem a mesma proporção. 

mailto:desafios@azoresgeopark.com
http://www.azoresgeopark.com/


 

As fotografias vencedoras serão divulgadas na sessão de abertura do Workshop 

Geoparques em Regiões vulcânicas: estratégias de desenvolvimentos sustentável, que 

decorrerá em Angra do Heroísmo de 29 de outubro a 1 de novembro. 

 

5. Prémios:  

Os prémios para 1º, 2º e 3º lugar constam de entrada gratuita a escolha do vencedor em 

Centros de Interpretação, Centros de Ciência e Centros de visitantes de Grutas parceiros do 

Geoparque Açores:  

a) 1º Lugar – Entrada para família (2 adultos + 2 crianças); 

b) 2º Lugar – Entrada para duas pessoas; 

c) 3º Lugar – Entrada única. 

 

6. Outros assuntos: 

Os funcionários e colaboradores do Geoparque Açores não poderão participar neste 

concurso. 


