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REGULAMENTO  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA  
DO METRÔ DE SÃO PAULO 2019
TEMA:

“Cidade Sustentável — Quais são os benefícios  
do Metrô SP no seu vaivém pela cidade?” 

PROGRAMAÇÃO GERAL 

 ■ Período de Inscrições: de 18/07/2019 a 31/07/2019*

 ■ *Prorrogação do Período de Inscrições: de 01/08/19 a 07/08/19

 ■ Etapa de Julgamento – Comissão Julgadora: 23/07/2019 a 14/08/2019

 ■ Etapa de Julgamento – Votação Popular (“Fotos mais Curtidas”):  
através da página do Facebook do Metrô SP: 23/08/2019 a 02/09/2019

 ■ Exposição das fotos e premiação: 19/09/2019 

ORGANIZAÇÃO: Metrô de São Paulo
 
OBJETIVO E TEMÁTICA DO CONCURSO 

“Cidade Sustentável — Quais são os benefícios do Metrô SP  
no seu vaivém pela cidade?”

Queremos saber. O que representa o metrô no seu dia a dia na promoção de uma  
cidade boa para se viver? O ar fica mais limpo, o trânsito mais livre, o consumo de 
combustível e os acidentes diminuem, tem mais tempo para realizar suas atividades,  
o lazer e encontrar as pessoas?  

Essa pergunta - tema do Concurso de Fotografia do Metrô de São Paulo 2019 -  
é um estímulo ao olhar sobre as questões ambientais e sociais associadas  
à mobilidade e à existência do Metrô SP na cidade. 

Você sabia que o Metrô é planejado para promover a mobilidade sustentável? 
 

 ■ É um sistema de transporte integrado a outros modos como o ônibus  
e a bicicleta. 

 ■ Os passageiros, no dia-a-dia, sabem que as linhas de metrô formam  
uma rede e assim se integram a outros modos.
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 ■  A operação do serviço é realizada por um trem que percorre trilhos,  
e não disputa espaço com os outros veículos nas ruas. Assim a viagem é rápida, 
regular e segura.

 ■ A existência da rede de metrô possibilita a redução da quantidade de veículos  
nas ruas, gerando menos trânsito, menos acidentes e reduz a poluição do ar.   

 ■ Os trens são movidos à energia elétrica, ao contrário dos outros modos como  
os ônibus e os automóveis, que consomem gasolina e diesel, combustíveis  
poluentes. 

 ■ Por ser movido a energia elétrica, a cada quilômetro que se anda de metrô,  
é emitido em média o equivalente a 4 gramas de gás carbônico (CO2e).  
Ou seja, é um “herói do clima”.

 ■ Se os passageiros de metrô fizessem o mesmo percurso de carro a gasolina seria 
uma emissão 18 vezes maior do que é emitida ao usar metrô. 

 ■ Se fizesse o percurso de ônibus de SP emitiria 14 vezes mais...

 ■ E o Metrô é um sistema de transporte inclusivo e preserva a cultura, oferecendo  
a   possibilidade de atendimento a todos os grupos de passageiros, incluindo  
mulheres, pessoas com deficiência, idosos.  E promove a cultura, o lazer,  
campanhas sociais e o encontro de pessoas nas estações.     

Agora é só imaginar e participar do Concurso. O objetivo do Concurso  
é sensibilizar os participantes a refletir e se manifestar sobre a importância  
da mobilidade sustentável.  
 
A partir da visão do fotógrafo, o Metrô SP quer conhecer o que representa para a vida 
das pessoas nas cidades e para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS, que compõe a Agenda Global 2030 definida pela ONU.  
Para conhecer mais sobre os ODS acesse a página do Concurso no website oficial  
do Metrô de São Paulo (www.metro.sp.gov.br).

Os 17 ODS, preveem ações mundiais de empresas e cidadãos para padrões  
sustentáveis de questões de desenvolvimento social, econômico e ambiental,  
como produção e consumo, mudança do clima, infraestrutura e inovação, energia, 
saúde, crescimento econômico inclusivo, entre outros.  

O tema do Concurso está relacionado ao “ODS 11 – Cidades e Comunidades  
Sustentáveis”, conhecido como ODS das cidades, que tem por objetivo promover  
cidades sustentáveis e a mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico,  
a qualidade de vida e as relações sociais.
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O concurso irá acontecer de 18 de julho a 02 de setembro de 2019 e estará aberto  
à participação de passageiros e empregados do Metrô SP. As fotos vencedoras serão 
reveladas no dia 19 de setembro, em uma estação do Metrô SP, na abertura  
da exposição de fotografias do concurso.

PARTICIPANTES E REQUISITOS TÉCNICOS PARA INSCRIÇÕES
 
Poderão participar do concurso, empregados e passageiros do Metrô de São Paulo,  
maiores de 18 anos. O Concurso contempla as duas categorias abaixo:

 ■ Categoria fotógrafo empregado do Metrô SP
 ■ Categoria fotógrafo passageiro do Metrô SP

O participante poderá se inscrever em apenas uma das categorias listadas acima. 
Para inscrever-se na “Categoria fotógrafo empregado do Metrô SP” é obrigatório  
informar no Formulário de Inscrição o seu e-mail corporativo do Metrô SP.

Cada participante poderá concorrer apenas com uma (01) fotografia em cores  
ou em preto/branco.

A fotografia deverá ser enviada, no momento da inscrição, na extensão JPG e PNG 
com resolução mínima de 5MP (megapixels) não ultrapassando o tamanho  
máximo do arquivo de 15MB (megabytes). A fotografia deverá ser original e não  
poderá ter sido utilizada em outros concursos ou fins. Os interessados deverão  
preencher o Formulário de Inscrição online que será disponibilizado no website oficial 
do Metrô de São Paulo (www.metro.sp.gov.br), na página do Concurso e aceitar as  
condições estipuladas no regulamento, inclusive sobre a necessidade de possuir  
autorização de terceiros, que porventura apareçam na foto a ser enviada. Em seguida, 
fazer o upload da foto e enviar em conjunto com o Formulário de Inscrição.
As inscrições estão abertas a partir do dia 18/07/2019 e encerrarão no dia 07/08/2019, 
impreterivelmente, às 23h59. Para completar a sua inscrição será necessário ativar  
o seu cadastro no link que será enviado para o e-mail informado quando preencheu  
o Formulário de Inscrição.

O Metrô de São Paulo se reserva o direito de fazer todas as verificações relativas  
às condições de participação, presentes neste regulamento. A participação será  
considerada válida e efetiva somente após o recebimento de e-mail pelo Metrô SP 
confirmando a inscrição da fotografia.
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Atenção: em função de restrições de natureza técnica e operacional, os autores das 
fotos enviadas que forem desclassificadas, por estarem em desacordo com o presente 
regulamento, não receberão e-mail do Metrô SP informando que foram  
excluídos da participação nas demais etapas do Concurso.

Não serão admitidas fotografias fora do período de inscrições indicados neste  
regulamento e não serão aceitas fotografias resultantes de montagem, colagem  
ou manipulação, laboratorial ou digital, nem a inclusão de efeitos, molduras,  
assinaturas, datas ou outros dados. É permitido apenas ajustes no brilho, saturação, 
contrastes, nitidez, ou ainda remoção de pequenos spots ou reenquadramento.

RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 

O participante do concurso responsabiliza-se, perante o Metrô de São Paulo,  
pela garantia do cumprimento das disposições legais em matéria de propriedade  
intelectual e de direitos de imagem sobre a fotografia apresentada, declarando  
que a sua difusão e/ou a sua reprodução não lesam, nem prejudicam quaisquer  
direitos de terceiros. Os interessados deverão também observar as regras habituais  
de funcionamento do Metrô de São Paulo, ficando expressamente proibido colocar  
qualquer equipamento fotográfico nas plataformas ou nas estações de Metrô  
que interfiram com o tráfego de passageiros e/ou com o trabalho dos  
empregados do Metrô.

A foto não poderá, em qualquer caso, ser de carácter obsceno, vulgar, sexual,  
violento, perigoso, racista, xenófobo, contrário à ordem pública, ou que possa  
prejudicar o desenvolvimento de menores de idade, a dignidade das pessoas,  
estar defendendo qualquer tipo de crime ou, ainda, que tenha caráter político-social. 
Os participantes assumem total responsabilidade pelo conteúdo da foto que  
inscreverem no concurso.

Ao realizar a inscrição, os participantes automaticamente autorizarão o Metrô de  
São Paulo, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado, a expor os seus trabalhos 
em qualquer meio de comunicação e redes sociais, bem como a sua eventual difusão 
e reprodução em edições, publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos 
promocionais e outros, renunciando a receber qualquer contrapartida financeira  
ou de outra natureza, sendo vedada qualquer utilização das fotos com finalidade  
lucrativa.  

O Metrô SP compromete-se a mencionar sempre o nome do (a) autor (a) das  
fotografias nas utilizações que delas venha a fazer. 
As fotografias inscritas passarão a integrar o banco de imagens do Metrô SP,  
sem caráter de exclusividade, podendo o participante utilizá-las como bem lhe  
convier para outras finalidades.



REGULAMENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO METRÔ DE SÃO PAULO 2019 5

A Comissão Julgadora poderá solicitar, a qualquer tempo, para o participante,  
autor da foto inscrita no Concurso, que envie os Termos de Autorização de Uso de 
Imagem preenchidos e assinados pelas pessoas que porventura aparecerem na foto 
enviada. Não será necessário enviar esses Termos no ato de preenchimento do  
formulário de inscrição e de envio da foto. Guarde-os com você em local de fácil  
acesso para apresenta-los à Comissão Julgadora sempre que for solicitado.

JULGAMENTO DAS FOTOGRAFIAS
 
O Concurso contempla as etapas de avaliação descritas abaixo.

Etapa 1 – Verificação da Conformidade com o Regulamento  
– um grupo fará a pré-seleção das fotografias inscritas para avaliar, exclusivamente,  
a conformidade das mesmas com o presente regulamento. As fotografias em  
desacordo com as regras serão desclassificadas.

Não caberá qualquer recurso, quanto à pré-seleção realizada pela Comissão Técnica, 
quanto à qualidade das fotografias selecionadas
 
Etapa 2 - Comissão Julgadora  
– o julgamento das fotos será realizado por uma Comissão Julgadora composta  
por profissionais indicados pelo Metrô SP.

Serão escolhidas doze (12) fotos entre as inscritas na Categoria empregado do  
Metrô SP e doze (12) fotos entre as inscritas na Categoria passageiros do Metrô SP.  
Entre as escolhidas, serão selecionadas as fotos vencedoras nos 1º e 2º lugares  
na categoria empregado do Metrô SP, e as fotos vencedoras nos 1º e 2º lugares  
na categoria passageiro da rede do Metrô SP.
 
Os critérios de avaliação adotados pela Comissão Julgadora serão: 

 ■ Aderência ao tema proposto;

 ■ Originalidade;

 ■ Qualidade da fotografia;

 ■ Emoção captada pela foto;

 ■ Coerência entre o título da fotografia, o tema proposto e o histórico da foto;

A Comissão Julgadora é soberana e de seu julgamento não caberá recurso.
O julgamento será realizado entre os dias 23/07/2019 a 14/08/2019. 
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Etapa 3 – Votação Popular 
– As vinte e quatro (24) melhores fotos escolhidas pela Comissão Julgadora - 12 da 
categoria empregados + 12 da categoria passageiros - serão postadas na página oficial 
do Metrô no Facebook dentro do seu respectivo álbum, álbum “categoria empregado 
do Metrô SP” e álbum “categoria passageiro do Metrô SP”, sendo assim submetida  
à votação popular através da quantidade de curtidas que cada uma das fotos  
receberem. Será escolhida apenas uma fotografia vencedora da votação popular  
em cada categoria: empregados e passageiros.
A votação popular ocorre entre os dias 23/08/2019 e 02/09/2019.

PREMIAÇÃO
 
Serão premiadas as fotos e respectivos autores com:

 ■ Certificado de reconhecimento do Metrô de São Paulo para as vinte e quatro (24) 
fotos selecionadas pela Comissão Julgadora e para a foto vencedora de cada  
categoria, escolhida pela votação popular (“mais curtidas”);

 ■ Troféu de reconhecimento ao autor individual das fotografias classificadas  
em 1º e 2º lugar, pela Comissão Julgadora, em cada uma das duas categorias  
do concurso, e para os dois autores individuais vencedores da etapa votação  
popular (“Mais Curtidas”) - caso não estejam entre os entre os dois de cada  
categoria, já escolhidos pela Comissão Julgadora. 
Eventualmente, a Comissão Julgadora poderá conceder menções honrosas  
além das distinções principais descritas acima. 

A divulgação das fotos premiadas está prevista para ser realizada no dia 20/09/2019 
nas redes sociais e canais de comunicação do Metrô SP. 

Todas as vinte e quatro (24) melhores fotografias escolhidas serão impressas e farão 
parte de uma exposição itinerante em diversas estações do Metrô SP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Serão desclassificadas as fotos que não tenham relação com o tema  
e com o Metrô de São Paulo.    

Não poderão concorrer os empregados envolvidos na organização  
do concurso e na Comissão Julgadora. 

Eventuais despesas referentes ao envio da foto e quaisquer outras necessárias  
para a participação no concurso correrão por conta dos próprios inscritos.

Os casos não previstos por este regulamento serão discutidos e acordados pelas  
áreas promotoras do evento e, pela Comissão Julgadora, quando for o caso.
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Se de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento for concluído  
que qualquer participante obteve qualquer vantagem indevida mediante a utilização 
de meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos considerados inadequados 
pela organização do concurso, o referido participante será desclassificado.

O Metrô SP fica isento de qualquer responsabilidade sobre a forma de obtenção  
de votos pelos participantes na fase de votação popular, como por exemplo,  
em campanhas de votação.

A participação neste concurso implica na aceitação integral e incondicional  
das regras presentes neste regulamento.
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MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO


