AUTENTICAÇÃO DE ARTIGOS DE ARTESANATO

A Fundação Amália Rodrigues é uma pessoa colectiva de direito privado e tipo fundacional
sem fins lucrativos de solidariedade social e utilidade pública em geral, instituída por
testamento de Amália Rodrigues, sua última vontade. Tem por missão auxiliar os mais
desfavorecidos, instituições de beneficência ou de solidariedade social e nesse propósito,
desenvolver todas as actividades que entender como adequadas à realização dos seus fins,
sem nunca esquecer a vontade real ou presumível da sua fundadora.
®2009-2012 Fundação Amália Rodrigues, Amália Rodrigues, Logótipo e assinatura “Amália”
são marcas comerciais registadas pela Fundação Amália Rodrigues em Portugal e no
Estrangeiro. A utilização de nome e marca para fins comerciais está sujeita a autorização
prévia. Todos os produtos de merchandising e publicidade, artigos artesanais e ou
produzidos em massa que ostentem referências escritas ou visuais protegidos por direitos de
marca sem a necessária autorização legal ou aposição de selo de registo são ilegais e
prejudicam os seus titulares. É imperativo respeitar as marcas e promover o licenciamento
dos produtos.
Sensível à produção artística e liberdade de criação dos artesãos, a Fundação Amália Rodrigues
criou um programa específico de oficialização de artigos de artesanato inspirados em Amália,
permitindo o uso do nome e imagem nos artigos, após aprovação e autorização prévia. Este
licenciamento abrange apenas a produção de artigos de artesanato e garante o direito de
aposição de um selo de oficialização nos produtos, garantindo-se assim direitos de uso e
salvaguardando-se também o apoio solidário à instituição através de um simbólico donativo na
aquisição dos selos de certificação dos artigos.
A aprovação e licenciamento são realizados artigo a artigo, devendo o artesão solicitar
aprovação e adquirir selos para cada tipo de artigos.
Os selos de certificação serão disponibilizados em lotes de 10 unidades, fixando-se o preço nos
seguintes termos:
Preço de venda do artigo
Até 20 €
20-100 €
+100 €

Custo do selo [ lote -10 unidades]
1 € [lote – 10 €]
2 € [lote – 20 €]
10% sobre PVP
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FORMULÁRIO PARA AUTENTICAÇÃO
DE PRODUTOS DE ARTESANATO “AMÁLIA®”
Através do presente formulário o Artesão solicita à Fundação Amália Rodrigues a necessária autorização para o uso
de nome, imagem e marca “Amália®” em artigos, devida e especificamente identificados, de produção artesanal,
permitindo-se, deste modo, a aposição de selo de certificação devidamente identificado e numerado. Os artigos são
submetidos a análise prévia pela fundação e uma vez preenchidos os requisitos de qualidade e dignidade dos
mesmos, será conferido certificado de “Artesanato Oficializado”, bem como selos para aposição obrigatória em
cada artigo comercializado.
O preenchimento do presente formulário não confere ao signatário qualquer autorização de utilização do nome,
imagem e marca “Amália®”, dependendo o seu uso de expressa autorização da Fundação Amália Rodrigues, que
reserva-se no direito de apreciar e avaliar livremente os artigos propostos.
A autorização concedida limita-se a produtos de fabrico artesanal, sendo automaticamente revogada e extinta a
autorização no caso de reprodução mecânica e/ou industrial dos artigos em causa, ainda que mantenham as
características do produto artesanal.

Identificação do Artesão

Nome Completo

BI / Cartão de Cidadão N.º

N.º de Contribuinte

([
])
Telefone

Email

([
])
Telemóvel

@

Endereço

Endereço

Localidade, Código Postal

Localidade, Código Postal
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Identificação e Descrição do Produto
Nome do artigo:
Preço de venda do artigo:

, €

Breve Descrição do Artigo:

[Foto

]
Observações:

Assinatura do Artesão

Data

Carimbo da Fundação (após aprovação)

Data
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