
Smallholder Fund do FSC para 2013
Termos e Condições e Declaração de  

Exoneração de Responsabilidade

Sobre o Smallholder Fund
O Smallholder Fund é um regime de pequenas subvenções não reembolsável que ajuda os pequenos proprietários de 
todo o mundo a obter ou manter a certificação FSC.

Elegibilidade
Os pequenos proprietários candidatos devem ou ser "produtores comunitários" ou satisfazer os critérios existentes do 
FSC para florestas de pequena dimensão ou baixa intensidade de gestão. 

Os "produtores comunitários" detêm e gerem as suas terras de forma comunitária ou em nome de uma comunidade e 
com o seu consentimento.

Os candidatos devem ou ser detentores de uma certificação FSC válida ou provar que se encontram em vias de obter 
a certificação, através de um contrato de acreditação para a certificação FSC assinado pelo proponente à certificação 
FSC e por um organismo de certificação acreditado do FSC.

Como se candidatar
Em primeiro lugar, os pequenos proprietários podem candidatar-se ao Smallholder Fund mediante o preenchimento 
de um formulário de Candidatura para Pré-seleção e um formulário de Autodeclaração do Candidato, de acordo com 
o calendário de candidaturas para 2013. Em seguida, o FSC irá pré-selecionar uma lista de candidatos, que serão 
convidados a concluir a sua candidatura. As diretrizes que regem o pedido e o processo de seleção, e o calendário de 
candidaturas para 2013, podem ser consultados no website do FSC International e no Portal dos Pequenos Proprietários 
do FSC.

Disposições de salvaguarda e responsabilidades
Cada pequeno proprietário candidato é exclusivamente responsável por cumprir todas as obrigações jurídicas que lhes 
incumbem.

Exceto em casos de força maior, cada pequeno proprietário candidato deve indemnizar todos os danos sofridos pelo 
FSC, resultantes da execução ou de uma má execução do programa. 

Os pequenos proprietários candidatos são exclusivamente responsáveis perante terceiros, incluindo qualquer tipo de 
danos por eles sofridos durante a vigência do programa e posteriormente. Cada pequeno proprietário candidato aceita 
eximir de responsabilidade o FSC e respetivas subsidiárias, os seus Escritórios Nacionais e filiais e todos os dirigentes, 
diretores, funcionários e agentes das supramencionadas entidades relativamente a todos os pedidos e despesas, 
incluindo os honorários de advogados, respeitantes à  participação neste programa ou ao recebimento ou utilização 
de qualquer subsídio. Desta forma, cada pequeno proprietário candidato exonera e indemniza as supramencionadas 
entidades e pessoas singulares da responsabilidade por qualquer tipo de lesões ou danos resultantes ou relacionados 
com a participação neste programa ou o recebimento ou utilização de qualquer subsídio. O FSC não será, em 
circunstância alguma, responsável perante um pequeno proprietário candidato por atos ou omissões resultantes ou 
relacionados com o programa ou a sua participação no programa.

O FSC não se tornará, em circunstância alguma, empregador do pequeno proprietário subvencionado que recebe 
fundos do FSC relacionados com o Programa de Apoio Financeiro a Pequenos Proprietários.  

Política de privacidade e utilização de dados pessoais
Os pequenos proprietários candidatos aceitam que os seus dados pessoais sejam recolhidos, processados, guardados 
ou então utilizados para efeitos de execução e administração deste programa.

Os pequenos proprietários subvencionados aceitam que o FSC utilize os nomes, imagens de marca e outras informações 
relativas às suas empresas e áreas de atividade para fins publicitários e outros fins, em toda e qualquer forma presente 
ou futuramente conhecida, sem qualquer aviso ou remuneração, exceto nos casos em que isso seja proibido por lei.

Lei aplicável e foro competente
Este programa rege-se pelos seus Termos e Condições e pela lei alemã. Todos os litígios resultantes ou relacionados 
com este concurso, incluindo os presentes Termos e Condições, estarão exclusivamente sujeitos ao foro dos tribunais 
de Colónia, na Alemanha.




