CAMPANHA SOLIDÁRIA INATEL 2021/2022

LEILÃO DE SERIGRAFIA
DE ROBERTO CHICHORRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
APOIARTE – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ARTISTAS

REGULAMENTO

CAMPANHA SOLIDÁRIA INATEL 2021/2022

LEILÃO DE SERIGRAFIA
DE ROBERTO CHICHORRO

LEILÃO SOLIDÁRIO DE SERIGRAFIA PRODUZIDA A PARTIR DA TELA
“85 ANOS DA FUNDAÇÃO INATEL”, DE ROBERTO CHICHORRO.

10 DE NOVEMBRO A 15 DE JANEIRO.
Destinado a ajudar a Apoiarte - Associação de Apoio aos Artistas, a Fundação INATEL leva a
leilão a serigrafia nº 1/200 produzida a partir da obra que o artista plástico Roberto Chichorro
criou em 2020, por encomenda da INATEL e como celebração do seu 85º aniversário.
O Centro Português de Serigrafia (CPS) valoriza cada uma destas serigrafias com o valor mínimo
de 600,00 €. Porém, dada a intenção solidária da iniciativa, os méritos reconhecidos do autor e a
entidade beneficiária, a esperança é de ir muito além desse montante.
Igualmente para fins solidários, outras 90 serigrafias desta mesma série serão colocadas para
venda direta, com a Fundação INATEL a reverter a receita líquida para o apoio de outras causas
sociais, nas várias áreas de atuação da instituição. Na eventualidade do número de interessados
ser superior ao número de serigrafias disponíveis, será necessária uma pré-inscrição de modo a
salvaguardar a defesa de todos os interessados. Mais informações serão disponibilizadas na
página da INATEL (www.inatel.pt).
Na sequência do acima referido, o presente documento estabelece as bases regulamentares no
que respeita à realização do leilão.

Artigo Primeiro
Objetivo
A Fundação INATEL disponibiliza ao público a aquisição de 1 (uma) serigrafia produzida a
partir do quadro “INATEL 85 anos” criado pelo artista plástico Roberto Chichorro, como forma
de obtenção de receitas destinadas a apoiar um projeto ou causa de natureza social.

Artigo Segundo
Entidade beneficiária da campanha solidária
A receita resultante da comercialização da referida serigrafia será doada, integralmente, como
forma de apoio à atividade desenvolvida pela Apoiarte - Associação de Apoio aos Artistas.

Artigo Terceiro
Caracterização da serigrafia
1- A serigrafia é uma reprodução do quadro evocativo do 85.º aniversário da Fundação
INATEL, pintado pelo mestre Roberto Chichorro, elaborado em guache sobre tela.
2- Tiragem normal: 1/200.
3- Dimensão: 70 x 70 cm.
4- PVP estimado (Centro Português de Serigrafia): 600,00 € (seiscentos euros, incluindo IVA).
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Artigo Quarto
Caracterização do leilão solidário
1- Destinatários: pessoas singulares (maiores de idade) e organizações, em geral.
2- Data de concretização: 10 de novembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022.
3- Acesso ao leilão: www.inatel.pt e plataforma digital online ESOLIDAR.
4- Número de exemplares disponibilizados para leilão: 1 (um) (tiragem normal; serigrafia 1/200).
5- Base de licitação: 350,00 € (trezentos e cinquenta euros).
6- Entidade beneficiária: Apoiarte - Associação de Apoio aos Artistas.
7- Participação: os interessados em participar no leilão (particulares ou organizações) deverão
proceder ao registo na plataforma digital ESOLIDAR, identificada no anterior ponto 3, e considerar as respetivas normas relativamente à apresentação de licitações e condições de pagamento que surgem ao longo do processo de licitação.
8- Cada licitação pode ser realizada considerando qualquer valor entre mínimo de 50,00 €
(cinquenta euros) e máximo de 1.000,00 € (mil euros).
9- Após o final do leilão, a Fundação INATEL contactará a pessoa ou organização que tiver
apresentado a licitação mais elevada, no prazo máximo de 5 dias úteis, no sentido de acordar o
pagamento e a entrega da obra.

Artigo Quinto
Outras disposições
1- Proteção de dados pessoais.
A participação nesta iniciativa assume a concordância automática com a Política de Proteção
de Dados e de Privacidade INATEL e com o Termo Especial de Confidencialidade Institucional
da Fundação INATEL, disponíveis para consulta em www.inatel.pt.
2- Contactos da entidade organizadora.
a. Fundação INATEL.
b. Direção de Serviços de Intervenção Social e Sustentabilidade.
c. Calçada de Sant’Ana, 180 / 1169-062 Lisboa.
d. T. 210 027 142| inatel.social@inatel.pt | www.inatel.pt.
3- Outras disposições.
Todos os pedidos de esclarecimentos sobre questões não previstas neste regulamento devem
ser remetidos por escrito e para a Fundação INATEL, através dos contactos identificados no
ponto anterior.
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