
Smallholder Fund do FSC 
Formulário de autodeclaração para indivíduos

Secção A. Dados pessoais

Nome completo

– Doravante designado "o Candidato".

Morada

Secção B. Autodeclaração

Sou candidato ao Smallholder Fund do Forest Stewardship Council (FSC). Em conformidade com os critérios de 
seleção para a atribuição do Smallholder Fund do FSC, forneço a presente autodeclaração fielmente e de livre 
vontade. Sei que a decisão de atribuição de fundos por parte do comité de seleção do Smallholder Fund do FSC se 
baseará, principalmente, nas informações prestadas no presente documento. Sei que, se as informações prestadas 
no presente documento forem falsas e/ou estiverem incompletas, o FSC pode denunciar o Acordo de Financiamento 
sem aviso prévio ou recurso a litígio. Sei que sou responsável perante o FSC por possíveis danos decorrentes de 
falsas declarações intencionais ou manifestamente negligentes.

Assim, atendendo ao que foi exposto, declaro o seguinte:

1. Confirmo que li e compreendi a Declaração de Exoneração de Responsabilidade e os Termos e Condições 
do Smallholder Fund do FSC.

2. Confirmo que, tanto quanto é do meu conhecimento, estou, e no futuro estarei, em condições de cumprir 
todas as obrigações contratuais decorrentes de um Acordo de Financiamento com o Smallholder Fund do 
FSC.

3. Confirmo que não estou sujeito a processos relativos à liquidação, nem abri processo de falência, nem o 
estive nos últimos três (3) anos. Confirmo ainda que não utilizarei quaisquer fundos atribuídos através do 
Smallholder Fund do FSC para pagar dívidas ou empréstimos, ou os juros de tais dívidas ou empréstimos.

4. Confirmo que estou em condições de provar, se tal for exigido, na forma de relatório de crédito oficial ou 
outra documentação que permita ao FSC verificar a minha boa capacidade financeira antes de desembolsar 
quaisquer fundos.

5. Confirmo que não estou direta ou indiretamente envolvido em atividades ilegais ou de outra forma inaceitáveis 
que violem os Princípios e Critérios do FSC, incluindo, entre outras, a desflorestação ilegal ou o comércio 
de produtos de madeira ou florestais ilegais; a violação de direitos tradicionais e humanos nas operações 
florestais; a destruição de altos valores de conservação nas operações florestais; a conversão significativa de 
florestas em plantações ou para usos não florestais; a introdução de organismos geneticamente modificados 
nas operações florestais e/ou a violação de qualquer uma das Convenções Fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), tal como definidas na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho.
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