
 
 

 

Regulamento Desafio “Identifica o geossítio!” 

 

O arquipélago dos Açores apresenta uma rica e vasta geodiversidade e um importante 
património geológico, a par de outros valores como a rica biodiversidade e património 
arquitetónico, cultural, etnográfico. 

Celebrando a Semana Europeia de Geoparques (24 de maio a 9 de junho) pretende-se 
promover os geossítios dos Açores a toda a comunidade, através de um desafio de 
identificação de fotos. 

Desfrute das paisagens vulcânicas dos Açores! 

 

1. Objetivo 
Esta é uma iniciativa do Geoparque Açores, e destina-se a premiar - com produtos do 
Geoparque Açores - a primeira resposta correta (identificação a que geossítio à foto 
publicada pertence) no mural do Facebook do Geoparque Açores a cada dia. 

2. Duração 
O passatempo terá início a 24 de maio e terminará a 9 de junho de 2013, pelas 16h00 
(fuso horários dos Açores). 

3. Participação e obtenção do prémio 
Entre os dias 24 de Maio e 9 de Junho o Geoparque Açores publicará no mural da sua 
página do Facebook, uma foto de um pormenor de um geossítio do Geoparque Açores. 
O primeiro participante a identificar corretamente a que geossítio do Geoparque 
Açores pertence a fotografia (desde que seja elegível para o passatempo) será o 
vencedor desse dia. Os participantes poderão responder à pergunta até às 16h00 (fuso 
horário dos Açores) de cada dia. 
 

4. Divulgação do vencedor 
• O vencedor será divulgado no final de cada dia. 
• Em cada dia de concurso, o vencedor receberá como prémio um conjunto de 
produtos promocionais e divulgativos do Geoparque Açores. 

5. Prémios 
Em cada dia o vencedor ganhará um conjunto de produtos promocionais e divulgativos 
do Geoparque Açores. 

6. Júri 
A validação acerca da correção da resposta será da responsabilidade da Associação 
Geoparque Açores. 

7. Informação pessoal 
Os participantes não deverão partilhar a informação pessoal diretamente no 
Facebook. 



 
 

 
8. Outras condições 

• Ao participar neste passatempo, o concorrente aceita as regras e condições do 
mesmo, assim como as decisões da empresa organizadora. 
• Para poder participar é necessário ter mais de 18 anos de idade, colocar “gosto” na 
página de facebook do Geoparque Açores e encontrar-se como “seguidor” da página 
do Geoparque Açores, aquando da atribuição do prémio; 
• Os colaboradores e membros da equipa operacional do Geoparque Açores não estão 
elegíveis para aceder a este passatempo. 
• O Geoparque Açores reserva-se no direito de introduzir, a qualquer momento, 
alterações neste regulamento tornando-se as mesmas efetivas após a sua publicação 
em http://www.facebook.com/Geoacores. 
• Qualquer esclarecimento sobre esta Campanha deve ser solicitado para o email: 
info@azoresgeopark.com. 
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