
Instruções de aceitação 
e submissão de 

FÓSSEIS



Fósseis
Premium Porque os potenciais compradores visitam a 

Catawiki à procura de fósseis especiais e raros, os 
nossos especialistas escolhem cuidadosamente 
cada peça incluída nos nossos leilões, garantindo 
que têm qualidade premium e são apresentadas 
da melhor forma possível.

Fazemos isto porque o nosso objetivo é manter 
os nossos licitantes empolgados, permitindo que 
encontrem as peças em que estão interessados, 
e garantir que os nossos vendedores desfrutam 
de excelentes experiências de venda.

Na Catawiki, selecionamos os melhores 
objetos fossilizados de qualidade 
premium.

Estes objetos exclusivos são para todos: 
desde artigos especiais para o colecionador 
principiante até objetos realmente excecionais 
para o colecionador mais experiente. Os 
objetos fossilizados que disponibilizamos 
também são adequados para o design de 
interiores, como objetos decorativos. 

Autenticidade - Qualidade - Conformidade legal



Na Catawiki, estamos sempre a progredir. Estamos neste momento a evoluir para um forte segmento 
premium, o que oferece mais oportunidades de sucesso, para nós e para si.
 
Dos 14 milhões de visitantes que chegam à nossa plataforma todos os meses, obtemos informações 
valiosas e ficamos a saber os artigos por que são apaixonados e o que preferem comprar. Com a sua 
ajuda, queremos garantir que correspondemos continuamente a esta procura e oferecemos os objetos 
especiais que o nosso crescente número de licitantes quer comprar e pelos quais se sente 
entusiasmado. Queremos ser a plataforma online mais confiável para comprar estes artigos genuínos.
 
Nestas instruções, definimos quais são as peças especiais que os licitantes procuram nos nossos leilões 
de fósseis. Também indicamos o que precisamos de si para colocar essas peças a leilão com sucesso. 
Estas instruções servem para igualar a posição de todos os nossos vendedores.
 
Teremos o maior prazer em disponibilizar espaço nos nossos leilões para os seus lotes, desde que 
cumpram os requisitos de elevada qualidade indicados, e estaremos ao seu dispor para ser também 
flexíveis e irmos ao encontro do que for melhor para si. Os nossos especialistas e gestores de contas 
estarão totalmente disponíveis para o apoiar e orientar para que tenha sucesso na Catawiki. Obrigado 
por estar connosco nesta emocionante viagem!



Instruções para os 
produtos

Para os nossos leilões de fósseis, procuramos e 
selecionamos cuidadosamente fósseis de várias 
espécies animais e vegetais que:

● estejam no mínimo num estado razoável ou, 
quando possível, restaurados profissionalmente 
ao respetivo estado original

● quando necessário, tenham sido consolidados 
ou estabilizados para garantir uma preservação 
duradoura

● sejam originários de países que cumprem as leis 
do Património Cultural Nacional que permitem a 
exportação dos respectivos objetos fossilizados

● estejam avaliados em, pelo menos, 50 €

Na Catawiki, leiloamos fósseis genuínos com 
mais de 5 000 anos.



Fósseis colecionáveis de várias espécies e tipos

● tenham interesse para os colecionadores; por exemplo, devido ao seu 
valor científico, ao local onde foram encontrados ou por terem 
pertencido a uma pessoa importante

● sejam elementos decorativos num interior

A nossa coleção de fósseis é composta por vertebrados ou invertebrados 
fossilizados, madeira fossilizada, plantas e âmbar que os nossos especialistas 
consideram ser adições valiosas a uma coleção.

Procuramos fósseis que mostrem uma parte razoável do espécime, o suficiente para 
determinarmos a respetiva espécie. Os nossos especialistas selecionam os espécimes 
que:

Fósseis com menos de 5 000 anos são mais adequados para os leilões de taxidermia.



Fósseis de espécimes envoltos em âmbar

Espécimes envoltos em âmbar ou cabochões com inclusões de espécies completas são 
muito procurados. 

Aceitamos peças individuais de âmbar com total visibilidade da inclusão.

Os nossos compradores adoram inclusões com aranhas, besouros, (pseudo)escorpiões, 
penas, caracóis, flores ou vertebrados.

Se submeter vários espécimes envoltos em âmbar, o conjunto no seu total tem de 
pesar 50 g ou mais.

Se submeter mais do que um cabochão, inclua uma fotografia de todas as peças 
juntas.

✘ Não aceitamos dípteros (moscas, mosquitos) nos nossos leilões, exceto 
espécies ou tafonomias raras.

✘ Não aceitamos inclusões com fragmentos de plantas.



Fósseis de espécimes envoltos em âmbar

Aceitamos peças de âmbar com total visibilidade da inclusão.

✓

✘ Não aceitamos âmbar com visibilidade reduzida da 
inclusão ou com dípteros (moscas, mosquitos).

✗ ✗

✗

✗

✗



Para serem adequados para os nossos leilões, os fósseis de plantas devem estar completos, preparados 
profissionalmente e devem cumprir as seguintes condições:

● Folhagem de samambaia (fetos) ou palmeira - bom contraste com a matriz, bem colocada na matriz, sem 
fragmentos.

● Madeira fóssil - as fatias devem ter um diâmetro superior a 30 cm.
● Toros de madeira petrificada - devem ter mais de 30 kg.

Os seguintes artigos não são adequados para o nossos leilões:
● Esculturas de madeira petrificada, esculturas, pias, cinzeiros, etc. 
● Artigos de madeira indonésios.

Plantas



Exemplos de fósseis de plantas que são adequados e não são adequados.

Plantas

✓

✗✗

✗
✗



Fósseis de peixes

Aceitamos fósseis de peixes que estejam completos e bem preparados.
Eles devem ter mais de 10 cm, com um bom contraste com a matriz e bem colocados na matriz.

✗ ✗

✗ ✗ ✓



Os fósseis de dentes apenas são aceites se estiverem em bom estado:
● Tiverem mais do que 3 cm.
● Estiverem bem preparados, sem danos e com boas serrilhas e esmalte.

                                    Dentes de megalodonte: não são adequados se o comprimento
 for inferior a  10 cm.

    Outras espécies de tubarões: apenas são adequados se estiverem em
 perfeito estado, sem danos e com boas serrilhas e esmalte.

                                    Dentes de dinossauro: os tipos comuns apenas são adequados se 
estiverem em bom estado, bem preparados, sem danos e com boas 
serrilhas e esmalte.

Fósseis de dentes

✓✗

✗ ✗



Ossos fragmentários que sejam difíceis de identificar e/ou que não estejam bem apresentados não são adequados 
para os nossos leilões.

Ossos fragmentários isolados

✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗



Os fósseis de invertebrados são muito abundantes e geralmente pequenos.
Isto faz com que não sejam adequados para os nossos leilões, exceto se cumprirem as seguintes condições:

● Artrópodes: geralmente aceites se completos e bem preparados (consulte a secção das Trilobites).
● Moluscos: apenas são aceites cefalópodes (Nautiloidea, Ammonoidea) com mais do que 12 cm e certas 

espécies como Campanile giganteum ou Pecten.
● Equinodermes: apenas são aceites Asterozoa e Crinozoa de boa qualidade,

desde que mostrem um bom contraste com a matriz.

As seguintes espécies não são adequadas para os nossos leilões:
● Esponjas
● Cnidárias
● Briozoários
● Braquiópodes
● Graptólitos

Fósseis de invertebrados

✗✗ ✓



Trilobites

As trilobites são adequadas se estiverem completas e bem preparadas.

✓✗ ✗

✗✗



Amonites

As amonites são adequadas se estiverem completas e bem preparadas.
As amonites não são adequadas se o seu diâmetro for inferior a 10 cm.

✓✗

✗

✗

✗



Fósseis (mesmo em grupos) que são difíceis de reconhecer e identificar 
por terem pouco contraste, conterem fragmentos ou estarem 
mal preparados não são adequados para os nossos leilões.

Fósseis com fragmentos de plantas (mesmo em 
grupos) não são adequados para os nossos leilões.

Fósseis difíceis de identificar

✗
✗

✗



Estado
Para serem adequados para os nossos leilões, os artigos devem estar num estado que 
não tenha grande impacto no respetivo valor colecionável ou decorativo. Portanto, os 
artigos podem ser:

● profissionalmente restaurados ou reparados sem que se perca a sua 
aparência ou construção original

● preservados, ou seja, tratados de forma a proteger o artigo contra as 
condições atmosféricas ou fósseis possivelmente não preservados, desde 
que a respetiva construção permaneça intacta

● fragmentos danificados ou fragmentos que eram compostos por várias peças 
individuais têm interesse apenas se: 
○ o fragmento for raro e
○ o fóssil tiver um grande interesse decorativo

✓

✗ ✗



Fósseis que não são adequados para os nossos leilões

Consideramos que certos tipos de artigos não são adequados para os nossos leilões:

✘ Fósseis com demasiados restauros (ou seja, amonites com todas as 
espinhas serão reconstruídas; a menos que o fóssil seja único ou muito 
raro e tenha pequenos restauros profissionais)

✘ Fósseis que possam apresentar um espécime incompleto 
impossibilitando a sua identificação, bem como invertebrados 
incompletos (amonites, trilobites, etc.)

✘ Fósseis mal preparados (por exemplo, vestígios remanescentes de 
ferramentas ou detalhes claramente danificados)

✘ Fósseis com danos evidentes (fósseis partidos ou parciais, como 
amonites, trilobites ou dentes parciais com pouco valor decorativo)

✘ Não são aceites falsificações

🔽
🔽



Gastrópodes com tamanho inferior a 20 cm não 
são adequados para os nossos leilões.

    

                                                                                               
✗

✗ ✗ ✗

Réplicas e modelos não são adequados para os 
nossos leilões.

Fósseis que não são adequados para leilão



Requisitos para a 
importação e exportação 
de fósseis

O comércio que envolve o 
Património Natural (locais 
protegidos, formações biológicas, 
etc.) é regido por vários 
regulamentos nacionais e 
internacionais.

Os vendedores e compradores 
devem tomar todas as medidas 
razoáveis para garantir a 
legalidade do que compram e 
vendem, de modo a não infringir a 
Convenção da UNESCO de 1970.

Na Catawiki, os nossos 
especialistas selecionam 
cuidadosamente cada artigo 
incluído nos nossos leilões e 
tentam verificar a proveniência de 
cada lote para garantir a 
conformidade legal do respetivo 
comércio.



Enquadramento jurídico 

● Leis do património cultural 

A Convenção da UNESCO de 1970, relativa ao comércio ilícito de património 
natural, é um conjunto mundial de regras que visa impedir o tráfico ilegal de 
objetos protegidos. Antes de submeter um artigo, consulte os regulamentos 
do património cultural e de importação/exportação: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/.

● Regulamentos da CITES

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção é um acordo internacional entre 
governos com o objetivo de garantir o comércio internacional de espécimes 
de animais e plantas selvagens, sem ameaçar a sua sobrevivência. 
Considerando estes regulamentos, são necessários certificados diferentes 
para espécies diferentes (ou seja, elefante, leão ou rinoceronte).

http://www.unesco.org/culture/natlaws/


Regras e regulamentos da CITES
As regras e regulamentos da CITES estão sujeitos a alterações e atualizações frequentes. Por isso, recomendamos que 
confirme a legalidade do fóssil que submeter para leilão. As hiperligações abaixo fornecem toda a informação que precisa:

Regulamentos da CITES para a UE

Para o Regulamento Interno da UE (Anexos B, C e D da CITES), 
visite a página:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/s
hort_ref_guide.pdf - see Page 16

Certificado do artigo 10
Para uma candidatura em inglês para um certificado do artigo 
10, visitar a página:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sy
stem/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf

Lista CITES e atualizações
Para uma lista sempre atualizada das espécies listadas na 
CITES: www.speciesplus.net (consulte a Wikipedia para 
encontrar o nome das espécies em latim) ou: 
http://checklist.cites.org 

Para atualizações por e-mail relativas à CITES, incluindo a lista de 
espécies, visite a página: https://www.CITES.org/

Autoridades CITES da UE
Para a lista das atuais Autoridades CITES dentro da UE, visite a 
página:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_r
ef_guide.pdf

Avaliadores autorizados e acreditados
Para obter informação sobre Avaliadores Autorizados num 
determinado Estado Membro da UE, consulte a pessoa responsável 
por este departamento.

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


Descrição do lote

Para ajudar a incentivar os potenciais 
compradores a licitarem no seu lote, deve 
incluir uma descrição detalhada do(s) seu(s) 
objeto(s). Esta deve ser completa e honesta, 
seguindo as instruções da próxima página.

Instruções de 
submissão

Os potenciais compradores licitam 
tendencialmente em lotes com uma boa 
descrição, em que todas as informações 
relevantes estão indicadas com clareza, e, 
claro, com fotos bonitas.



Instruções de submissão 

Se estiver a utilizar o nosso site para adicionar os seus lotes, aparecerão dicas para o orientar e lhe dizer 
quais as informações que precisamos de saber sobre o seu lote. Os campos que preencher ajudam a 
apresentar as informações de uma forma fácil para o comprador ler.

     A informação necessária inclui:
● Tipo de objeto
● Espécime
● Nome científico
● Período geológico
● Origem
● Dimensões
● Peso
● Estado

As descrições devem ser interessantes e apelativas para os licitantes e explicar claramente o que é o artigo, 
fornecendo informações básicas, como, por exemplo, proveniência, detalhes do fóssil ou local de origem.



Fotografias

Para permitir que os nossos especialistas, assim 
como os nossos licitantes, tenham uma boa 
ideia do artigo, exigimos: 

● uma visão de 360º do artigo 

● imagens de perto de detalhes 
importantes, seguindo as instruções da 
próxima página

Instruções de 
submissão

Incluir boas fotografias é fundamental para 
cativar os compradores, garantindo que 
licitam no seu lote.

Comprar online significa que os potenciais 
licitantes não têm a possibilidade de ver o 
seu lote pessoalmente, pelo que fotografias 
detalhadas e de elevada qualidade são 
muito importantes.



Instruções para as imagens 

● Fotografe o seu artigo num fundo liso e 
neutro, de preferência uma parede branca.

● Evite fundos que distraiam e que desviam a 
atenção do seu objeto.
Evite também auto-retratos ou mãos.

● Certifique-se de que as fotos mostram 
apenas o(s) artigo(s) que quer oferecer para 
leilão.



Instruções para as imagens 

● Inclua imagens nítidas de detalhes, como uma 
assinatura ou monograma, detalhes 
decorativos, um logótipo, título ou inscrição e, 
quando relevante, do interior.
Sinais de desgaste ou danos (mínimos) devem 
ser claramente mostrados nas imagens. Inclua 
imagens nítidas de peças reparadas ou 
restauradas.

● Tenha em atenção que os licitantes estão 
interessados em ver o maior número possível 
de detalhes. Por isso, inclua sempre imagens 
das costas, fundo, topo, lados e do interior, 
quando aplicável. Se tiver vários artigos num 
lote, inclua uma imagem de todos os artigos 
oferecidos juntos, bem como de cada artigo 
separadamente. 



Instruções para as imagens - Exemplos de fotos incorretas 

✗

✗
✗

✗

✗ ✗



Obrigado


