Quiz “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”
Regulamento
1. Duração do Quiz:
De 8 a 13 de abril.
2. Objetivos:
O objetivo deste Quiz é familiarizar o público em geral com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que a constituem,
consciencializando para as temáticas que estes contemplam.
3. Funcionamento do concurso:
O Quiz consiste na partilha de questões, na página do Facebook do Geoparque Açores - Geoparque
Mundial da UNESCO. O primeiro concorrente a responder corretamente às questões, num só
comentário, será o(a) vencedor(a).
O vencedor será anunciado no dia seguinte á publicação (pelas 09h30), na página do Facebook do
Geoparque Açores- Geoparque Mundial da UNESCO.
4. Como participar:
Poderá participar no concurso respondendo às questões colocadas no Facebook do Geoparque Açores Geoparque Mundial da UNESCO, na data acima indicada.
Os funcionários e colaboradores do Geoparque Açores-Geoparque Mundial da UNESCO, não poderão
participar neste concurso.
5. Prémios:
Os prémios consistem em material promocional do Geoparque Açores, Geoparque Mundial da UNESCO.
Os premiados serão anunciados no Facebook e contactados por mensagem privada para indicação de
morada a enviar o prémio.

Quiz “Sustainable Development Goals”
Regulation
1. Period of the Quiz:
TH
th
8 to 13 April.
2. Aims:
The purpose of this Quiz is to familiarize the general public with the Agenda for Sustainable
Development and the Sustainable Development Objectives (SDG’s) which constitute it, raising
awareness on this matters.
3. Contest operation:
The Quiz consists of sharing questions (three), on the Azores Geopark – UNESCO Global Geopark
Facebook page. The first contestant who answers correctly the questions, in one only comment, will be
the winner. The winner will be announced at the day after the question is released on the Facebook
page of the Azores Geopark - UNESCO Global Geopark.
4. How to participate:
You can participate in the contest by answering the questions posted on the Azores Geopark - UNESCO
Global Geopark Facebook page, at the above mentioned date.
Employees and collaborators of Azores Geopark – UNESCO Global Geopark, may not participate in this
contest.

5. Awards:
The prize is promotional material of the Azores Geopark – UNESCO Global Geopark.
The winner will be announced on Facebook and contacted by private message to indicate the prize and
request the shipping adress.

