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License Agreement for the FSC Certification Scheme/  
Acordo de Licença para o Esquema de Certificação FSC 

Between/Entre 
 

(1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Germany/ Alemanha, 
represented by the Managing Director/ representada pelo Diretor, Mr./Sr. Jean-Bernard Lorigny, 

 
-hereinafter/ doravante: ‘FSC GD’- 

and/e 
 

(2) _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(PLEASE FILL IN NAME & CORPORATE FORM, ADDRESS & DULY AUTHORIZED 
REPRESENTATIVE IN CAPITAL LETTERS) / (PREENCHA O FORMULÁRIO DA EMPRESA E O 
NOME, ENDEREÇO E REPRESENTANTE AUTORIZADO EM LETRAS MAIÚSCULAS) 

 
-hereinafter/doravante: ‘Licensee’ or  “Licenciado"- 

 
 

Preamble Prefácio 
  

Whereas, the Forest Stewardship Council A.C. 
(hereinafter ‘FSC AC’), with its registered office in 
Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, 
68000 Oaxaca, Oaxaca, México is an international 
Not for Profit membership organization established to 
promote responsible management of the world’s 
forests. 

Considerando que, o Forest Stewardship Council 
A.C. (doravante designado por "FSC AC"), com sede 
em Calle Margarita Maza de Juárez, n.º 422, Col. 
Centro, 68000 Oaxaca, Oaxaca, México é uma 
organização internacional sem fins lucrativos 
estabelecida para promover a gestão responsável das 
florestas a nível mundial. 

  
Whereas, the FSC GD is a wholly owned German 
company with limited liabilities of FSC AC, constituted 
according to German Law: Bonn HRB 15990. FSC 
GD is operating the FSC Licensing Program which 
includes the licensing of the FSC Trademarks; 

Considerando que, o FSC GD é uma subsidiária 
integral de responsabilidade limitada alemã da FSC 
AC. A FSC GD está operando o Programa de 
Licenciamento do FSC que inclui o licenciamento das 
Marcas Comerciais da FSC. 

  
Whereas, the FSC International Center GmbH is a 
wholly owned German Not for Profit with limited 
liability company of FSC AC, constituted according to 
German Law: Bonn HRB 12589, with registered office 
in Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, 
Germany. 
 

Considerando que a FSC International Center GmbH 
é uma sociedade integral limitada sem fins lucrativos 
alemã da FSC AC, constituída de acordo com a lei 
alemã Bonn HRB 12589 com sede em Charles-de-
Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Alemanha. 

Whereas, the ASI - Accreditation Services 
International GmbH is a wholly owned German For 
Profit company with limited liability of FSC AC, 
constituted according to German Law: Bonn HRB 
13790, with registered office in Friedrich-Ebert-Allee 
65, 53113 Bonn, Germany. 

Considerando que a ASI (sigla em inglês para 
Serviço de Credenciamento Internacional GmbH) é 
uma sociedade integral limitada alemã da FSC AC, 
constituída de acordo com a lei alemã Bonn HRB 
13790 com sede em Friedrich-Ebert-Allee 65, 53113 
Bonn, Alemanha. 

  
Whereas, the Licensee is a legal entity eligible for 
FSC Certification. The Licensee commits to promote 
the environmentally appropriate, socially beneficial 
and economically viable management of the world’s 
forests and to dissociate and abstain from 

Sendo que, o Licenciado é uma entidade legal 
habilitada para a Certificação FSC. O Licenciado 
compromete-se a promover a gestão 
economicamente viável, socialmente benéfica e 
ambientalmente adequada das florestas a nível 
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unacceptable forest practices and the violation of the 
principles and criteria of the FSC Certification 
Scheme.  

mundial e a dissociar e abster-se de práticas florestais 
inaceitáveis e da violação dos princípios e critérios do 
Esquema de Certificação FSC.  

  
Whereas, this Agreement refers to the 
service/certification agreement (hereinafter 
‘Certification Agreement’) entered into by the 
Licensee and an FSC accredited Certification Body 
(hereinafter ‘CAB’). FSC GD is willing to grant a non-
exclusive license, subject to limitations set forth later 
herein to the Licensee to use the Licensed Materials 
in conjunction with its activities as an applicant for 
FSC Certification and/or as a holder of FSC 
Certification.  

Sendo que, este Acordo se refere ao acordo de 
serviço/certificação (doravante designado por 
"Acordo de Certificação") introduzido pelo 
Licenciado e por um Organismo de Certificação 
credenciado pelo FSC (doravante designado por 
"CAB").O FSC GD está disposto a atribuir uma 
licença não exclusiva, sujeita a limitações definidas 
posteriormente neste documento para o Licenciado, a 
fim de utilizar os Materiais Licenciados juntamente 
com as suas atividades como candidato para a Certi-
ficação FSC e/ou como titular da Certificação FSC.  

  
Now hereby is agreed: É aqui acordado o seguinte: 
  
1 Definitions & Interpretations 1 Definições e Interpretações 
    
1.1 ’Agreement’ means this agreement, 

Appendix 1 and the Certification 
Requirements as may be varied from time to 
time in accordance with the provisions of this 
Agreement in its most recent version; 

1.1 "Acordo" significa este acordo, o Anexo 1 e 
os Requisitos de Certificação que podem 
variar de acordo com as disposições deste 
Acordo na sua versão mais recente; 

    
1.2. ‘Certification Requirements’ contain the 

following requirements:  
1.2. Os "Requisitos de Certificação" contêm os 

seguintes requisitos:  
    
1.2.1 ‘FSC Certification Requirements’ means 

documents (e.g. certification policies, 
standards, guidance documents, advice notes 
and any other documentation) in relation to 
the FSC Certification System as developed by 
the FSC Policies and Standard Program 
required for operating the FSC Certification 
System in its most recent version; 

1.2.1 "Requisitos de Certificação FSC" significa 
os documentos (por ex., políticas de 
certificação, normas, documentos de 
instruções, notas de aviso e qualquer outra 
documentação) relativos ao Sistema de 
Certificação FSC, conforme desenvolvidos 
pelo Programa de Normas e Políticas FSC 
necessário para a utilização do Sistema de 
Certificação FSC em sua versão mais recente; 

    
1.2.2 ‘FSC Institutional Documents’ means 

governance documents (e.g. statutes, by-
laws, FSC dispute resolution system and any 
other documentation) in relation to the FSC 
Certification Scheme, required for operating 
the FSC Certification System in its most 
recent version; 

1.2.2 "Documentos Institucionais FSC" significa 
documentos (por ex., estatutos, regulamentos, 
sistema de resolução de conflitos FSC e 
qualquer outra documentação) relativos ao 
Esquema de Certificação FSC, necessário 
para utilizar o Sistema de Certificação FSC em 
sua versão mais recente; 

    
1.2.3 ‘ISO Requirements’ means documents 

developed by the International Organization 
for Standardization (e.g. ISO standards, 
guidelines and any other documentation) 
referred to in the FSC Certification 
Requirements in its most recent version. 

1.2.3 "Requisitos ISO" significa documentos 
desenvolvidos pela Organização Internacional 
para a Normalização (por ex., normas ISO, 
diretrizes e qualquer outra documentação) 
relativos aos Requisitos de Certificação FSC 
na sua versão mais recente. 

    
1.3 ‘Effective Date’ means the date when a 

decision or an agreement comes into force; 
1.3 "Data Efetiva" significa a data em que uma 

decisão ou um acordo entra em vigor; 
    
1.4 ‘FSC accredited Certification Body’ means 

a CAB which is appointed by the FSC AC to 
undertake FSC certification audits of 
applicants for the FSC Certification Scheme 
and the surveillance of certified Forest 
Management Enterprises and Forest Product 
Enterprises against the Certification 
Requirements; 

1.4 "Organismo Certificado aprovado pela 
FSC" significa um CAB que é nomeado pelo 
FSC AC para realizar as auditorias de 
certificação FSC dos candidatos ao Esquema 
de Certificação FSC e a vigilância das 
Empresas de Gestão Florestal e das 
Empresas de Produtos Florestais certificadas 
de acordo com os Requisitos de Certificação; 
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1.5 ’FSC Certification Scheme’ is developed by 
FSC AC to enable independent third-party 
certification of environmentally responsible, 
socially beneficial and economically viable 
forest management as a market mechanism 
allowing producers and consumers to identify 
and purchase timber and non-timber forest 
products from well-managed forests. The FSC 
Certification Scheme contains the following 
programs: 

1.5 O "Esquema de Certificação FSC" é 
desenvolvido pelo FSC AC para permitir a 
certificação independente de terceiros de uma 
gestão florestal economicamente viável, 
socialmente benéfica e ambientalmente 
responsável, como um mecanismo de 
mercado que permite os produtores e 
consumidores identificar e adquirir produtos 
florestais de madeira e outros materiais 
provenientes de florestas bem geridas. O 
Esquema de Certificação FSC contém os 
seguintes programas: 

    
1.5.1 ‘FSC Certification System’ includes activities 

with regards to the evaluation and certification 
of Forest Management Enterprises and Forest 
Product Enterprises against the Certification 
Requirements; 

1.5.1 O "Esquema de Certificação FSC" inclui 
atividades relativas à avaliação e certificação 
de Empresas de Gestão Florestal e Empresas 
de Produtos Florestais de acordo com os 
Requisitos de Certificação; 

    
1.5.2 ‘FSC Policy and Standards Program’ 

includes activities with regards to the 
development of normative and non-normative 
documents (e.g. Policies, Standards, Advice 
Notes) required to operate the FSC 
Certification Scheme; 

1.5.2 O "Programa de Normas e Políticas FSC" 
inclui atividades relativas ao desenvolvimento 
de documentos normativos e não normativos 
(por ex., Políticas, Normas, Notas de Avisos) 
necessários para utilizar o Esquema de 
Certificação FSC; 

    
1.6 ‘FSC Database’ is a computer based system 

containing data about the FSC Certification 
Scheme (e.g. Certificate Holders, FSC 
Licensees, etc.), accessible at 
www.info.fsc.org. 

1.6 "Banco de dados FSC" é um sistema 
informático que contém dados sobre o 
Esquema de Certificação FSC mantido pelo 
Esquema de Certificação FSC (por ex., 
Titulares de Certificados, Licenciados FSC, 
etc.), acessível em www.info.fsc.org; 
 

1.7 ‘FSC Network’ stands for FSC AC and its 
subsidiaries including global partners who are 
promoting responsible management of the 
world’s forest on a local basis and are engaged 
by and acting under a contractual relationship 
and confidentiality agreement with FSC AC or 
one of its further subsidiaries. 

 1.7 'Rede FSC' significa a FSC AC e suas 
subsidiárias incluindo parceiros globais que 
estão promovendo a gestão responsável de 
florestas mundiais em nível regional e estão 
comprometidas com e agindo sob um 
relacionamento contratual e acordo de 
confidencialidade com a FSC AC ou uma de 
suas respectivas subsidiárias. 

 

    
1.8 ‘Licensed Material’ stands for the FSC 

Trademarks which are licensed under the 
Agreement and as set out in Appendix 1 

1.8  "Material Licenciado" significa as Marcas 
Comerciais do FSC que estão licenciadas ao 
abrigo do Acordo, conforme definido no Anexo 
1 

    
1.9 ‘Third Parties’ refers to parties (i.e. persons, 

organizations, corporations or groups of 
persons) which are not party to this 
Agreement; 

1.9 "Terceiros" refere-se às partes (isto é, 
pessoas, organizações, empresas ou grupos 
de pessoas) que não fazem parte deste 
Acordo; 

    
1.10 In the event and to the extent only of any 

conflict between the sections in this 
agreement and its Appendices and the 
Certification Requirements, the Certification 
Requirements shall prevail. 

1.10 Em caso de e no que diz respeito a qualquer 
conflito entre as seções deste acordo e nos 
respectivos Anexos e Requisitos de 
Certificação, os Requisitos de Certificação 
deverão prevalecer. 

    
2 FSC Trademark Services 2 Serviços da Marca Comercial FSC 
    
 The parties acknowledge that the CAB 

administers this license relationship on behalf 
of FSC GD and shall be the first contact 
person. The CAB provides the following 
services: 

 As partes reconhecem que o CAB administra 
esta relação de licença em nome do FSC GD, 
e deverá ser a primeira pessoa de contato. O 
CAB fornece os seguintes serviços: 

http://www.info.fsc.org/
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2.1 Label and logo approvals according to the 

Certification Requirements; 
2.1 Aprovações do rótulo e do logotipo de acordo 

com os Requisitos de Certificação; 
    
2.2 support with regard to the use of the Licensed 

Material and access to the Licensed Material 
through the Label Generator 
(www.info.fsc.org). 

2.2 suporte relativo à utilização do Material 
Licenciado e acesso ao Material Licenciado 
através do Criador de Rótulos 
(www.info.fsc.org). 

    
3 Statuses of the Licensee 3 Estatuto do Licenciado 
    
3.1 The Licensee can hold different statuses at 

the FSC Certification System during the term 
of this Agreement as follows: 

3.1 O Licenciado pode possuir diferentes status no 
Sistema de Certificação FSC durante a 
vigência do presente Acordo, conforme se 
segue: 

    
3.1.1 status as an applicant for FSC Certification or 

holder of a suspended and/or expired FSC 
Certification; 

3.1.1 status como candidato para a Certificação 
FSC ou titular de uma Certificação FSC 
suspensa e/ou expirada; 

    
3.1.2 status as holder of FSC Certification which is 

neither expired nor suspended. 
3.1.2 status como detentor de Certificação FSC que 

não foi suspensa e nem está expirada. 
    
3.2 The status of the Licensee according to 

Section 3.1 depends on independent 
certification decisions of the CAB which are 
published in the FSC Database. 

3.2 O status do Licenciado, de acordo com a 
Seção 3.1, depende das decisões de 
certificação independente do CAB, publicadas 
no Banco de Dados do FSC. 

    
4 License to use the Licensed Materials 4 Licença para utilizar Materiais Licenciados 
    
4.1 FSC GD grants to the Licensee a royalty free, 

revocable, non-exclusive and non-transferable 
license to use the Licensed Material for on-
product labeling on certified products and for 
promotional use worldwide in accordance with 
the Certification Requirements. 

4.1 O FSC GD atribui ao Licenciado uma licença 
gratuita, revogável, não exclusiva e 
intransferível para a utilização do Material 
Licenciado para a rotulagem de produtos em 
produtos certificados e para a utilização 
promocional em todo o mundo de acordo com 
os Requisitos de Certificação. 

    
4.2 The license shall be suspended ipso facto if 

the Licensee holds a status according to 
Section 3.1.1 and the license shall come ipso 
facto into effect at the moment the Licensee 
holds the status according to Section 3.1.2. 

4.2 A licença será suspensa ipso facto se o 
Licenciado possuir o status de acordo com a 
Seção 3.1.1 e a licença entrará ipso facto em 
vigor no momento em que o Licenciado detiver 
o status de acordo com a Seção 3.1.2. 

    
4.3 FSC AC and FSC GD retain the right to use 

and/ or sublicense the granted rights in any 
whatsoever form. 

4.3 O FSC AC e o FSC GD detêm o direito de uso 
e/ou sublicenciar os direitos concedidos sob 
qualquer forma. 

    
4.4 In order to avoid any market confusion, while 

being suspended according to Section 4.2, 
the Licensee shall neither be authorized to 
use the Licensed Material in any whatsoever 
form including the labeling of products or 
promotional activities, nor be authorized to 
reference to the FSC Certification Scheme on 
websites, catalogues, leaflets, products, etc. 
as it would be a breach of this Agreement. 

4.4 De forma a evitar qualquer confusão, enquanto 
estiver suspenso de acordo com a Seção 4.2, 
o Licenciado não deve ser autorizado a utilizar 
o Material Licenciado sob qualquer forma 
incluindo a rotulagem de produtos ou 
atividades promocionais, bem como não deve 
ser autorizado a fazer referência ao Esquema 
de Certificação FSC em websites, catálogos, 
folhetos, produtos, etc. pois representaria uma 
violação do presente Acordo. 

    
4.5 FSC GD warrants to the Licensee that FSC 

AC is the owner of the trademarks as set out 
in Appendix 1 and that it is entitled by FSC AC 
to grant to the Licensee the rights and 
licenses hereby granted or agreed to be 
granted. 

4.5 O FSC GD garante ao seu titular que o FSC 
AC é o proprietário das marcas registradas 
conforme estabelecido no Anexo 1 e que tem 
o direito, através do FSC AC, de conceder ao 
Licenciado os direitos e licenças aqui atribuí-
dos ou acordados para serem concedidos. 
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5 Incorporation of Certification 

Requirements 
5 Incorporação dos Requisitos de 

Certificação 
    
5.1 The Certification Requirements are deemed to 

be an integral part of the Agreement in its 
most recent version and FSC GD will provide 
the Certification Requirements always in its 
most recent version by publishing them on 
www.fsc.org where the Licensee shall be 
responsible to obtain them. 

5.1 Os Requisitos de Certificação são con-
siderados como uma parte integral do Acordo 
na sua versão mais recente e o FSC GD irá 
disponibilizar os Requisitos de Certificação 
sempre na sua versão mais recente 
publicando-os em www.fsc.org onde o Li-
cenciado deverá ser responsável por obtê-los. 

    
5.2 The parties agree that the FSC Policy and 

Standards Program reserves the right to 
modify the Certification Requirements in 
accordance with its established procedures 
for such modification at its own discretion. 

5.2 As partes concordam que o Programa de 
Normas e Políticas FSC se reserva o direito de 
modificar os Requisitos de Certificação em 
conformidade com os procedimentos estabe-
lecidos para essas modificações a seu critério. 

    
6 Principal Obligations of the Licensee 6 Principais Obrigações do Licenciado 
    
6.1 The Licensee shall use the granted rights in 

good faith and in accordance with the terms 
and provisions of this Agreement and shall act 
in accordance with all reasonable instructions 
from FSC AC, FSC GD and the CAB. 

6.1 O Licenciado deverá utilizar os direitos 
concedidos de boa fé e em conformidade com 
os termos e disposições do presente Acordo e 
deverá agir de acordo com todas as instruções 
razoáveis do FSC AC, FSC GD e do CAB. 

    
6.2 The Licensee shall obtain the prior approval 

for any and all trademark use from the CAB in 
accordance with the Certification 
Requirements. 

6.2 O Licenciado deverá obter a aprovação prévia 
para todo e qualquer uso de marcas 
comerciais pelo CAB de acordo com os 
Requisitos de Certificação. 

    
7 Quality & Maintenance of the Licensed 

Materials 
7 Qualidade e Manutenção dos Materiais 

Licenciados 
    
7.1 The parties agree that FSC GD and the CAB 

shall have the right to request specimens or 
details of products, promotional material or 
services to be sold or provided under the 
Licensed Materials to evaluate compliance 
with this Agreement and to demonstrate the 
use of the Licensed Materials to maintain the 
registration of the Licensed Material. (e.g. 
specimens, samples of promotional material). 

7.1 As partes concordam que o FSC GD e o CAB 
terão o direito de solicitar exemplares ou 
detalhes dos produtos, materiais promocionais 
ou serviços a serem vendidos ou 
disponibilizados ao abrigo dos Materiais 
Licenciados para avaliar a conformidade com 
o presente Acordo e para demonstrar a 
utilização dos Materiais Licenciados para 
manter o registro do Material Licenciado (p. 
ex., exemplares, amostras de material 
promocional). 

    
7.2 FSC GD warrants and represent that FSC AC 

uses all reasonable endeavors to maintain the 
intellectual property rights of the Licensed 
Material. The registration of the Licensed 
Material as trademarks remains on the 
absolute discretion of FSC AC. 

7.2 O FSC GD garante e representa que o FSC 
AC utiliza todos os esforços razoáveis para 
manter os direitos de propriedade intelectual 
do Material Licenciado. O registro do Material 
Licenciado como marcas comerciais 
permanece à discrição absoluta do FSC AC. 

    
7.3 During the terms of this Agreement and 

thereafter, the Licensee agrees not to adopt, 
use, permit the use of, register or attempt to 
register as a trademark, trade name, domain 
name or corporate name or as part thereof 
any of the Licensed Materials, or any term or 
translation having the same meaning as any 
of the foregoing or any words, symbol or 
picture or combination thereof whichhotel 
residence des arts 

7.3 Durante os termos do presente Acordo e 
posteriormente, o Licenciado concorda em não 
adotar, utilizar, permitir a utilização de, 
registrar ou tentar registrar como marca 
comercial, nome comercial, nome do domínio 
ou nome da empresa ou como parte de 
qualquer dos Materiais Licenciados, ou 
qualquer outro termo ou tradução com o 
mesmo significado destes materias ou de 
qualquer palavra, símbolo ou imagem ou 
combinação destes que é eventualmente 
confundido com qualquer destes materiais. 



®
 F

S
C

, 
A

.C
. 
A

ll
 r

ig
h
ts

 r
es

er
v
ed

. 
 F

S
C

-S
E

C
R

-0
0

0
2
 

 

 
6 of 11 

    
8 Infringements 8 Infrações 
    
 In the event that the Licensee learns of a 

potential infringement of the Licensed 
Materials or that they are otherwise 
threatened or opposed by a third party, the 
Licensee shall notify the CAB or FSC GD. 

 Na eventualidade de o Licenciado descobrir 
uma possível infração dos Materiais 
Licenciados ou que estes são ameaçados ou 
contrapostos por terceiros, o Licenciado deve 
notificar o CAB ou a FSC GD. 

    
9 Processing of personal data – direct 

marketing 
9 Processamento de dados pessoais – 

marketing direto 
    
9.1 FSC GD processes personal data of the 

Licensee collected when applying for the FSC 
Certificate and further data occurring during 
the contractual relationship with FSC GD as 
far as it is necessary to fulfill contractual 
obligations. 

9.1 A FSC GD processa dados pessoais coletados 
dos Licenciados no momento da inscrição para 
o Certificado FSC e dados adicionais 
ocasionais coletados durante o relacionamento 
contratual com a FSC GD na medida do 
necessário para cumprir obrigações 
contratuais. 

    
9.2 The Licensee agrees that FSC GD may publish 

all relevant details concerning the Licensee’s 
FSC Certificate on FSC’s websites and in a 
publicly available database (FSC Database). 
This covers general data (i.e. company name, 
main addresses, contact data, certificate and 
trademark related data) as well as Licensee’s 
product data and reports. This data is published 
for transparency reasons and in order to 
demonstrate a valid certification. 

 9.2 O Licenciado concorda que a FSC GD pode 
publicar todos os detalhes relevantes 
referentes ao Certificado FSC do Licenciado no 
web site da FSC e em uma base de dados 
disponível publicamente (Base de Dados FSC). 
Isso envolve informações gerais (por exemplo: 
nome da empresa, endereço principal, 
informações de contato, informações sobre o 
certificado e marca registrada) assim como 
informações sobre produtos e relatórios do 
Licenciado. Estas informações são publicadas 
por motivos de transparência e para 
demonstrar uma certificação válida. 

 

    
9.3 The Licensee agrees that FSC GD may 

transfer the name, address and further contact 
details (telephone number, e-mail address) as 
well as further details with regard to Licensee’s 
certificate to the FSC Network for improving the 
FSC Certification Scheme and to assist FSC 
AC’s mission to promote responsible 
management of the world’s forest. The 
Licensee agrees that this transfer may take 
place to companies/subsidiaries located 
outside the European Union. 

 9.3 O Licenciado concorda que a FSC GD pode 
repassar o nome, endereço e informações de 
contato (número de telefone, endereço de 
email) assim como informações referentes ao 
certificado do Licenciado para a Rede da FSC 
para melhorar o Esquema de Certificação da 
FSC e auxiliar a missão da FSC AC de 
promover a gestão responsável de florestas 
mundiais. O Licenciado concorda que este 
repasse pode ocorrer para 
empresas/subsidiárias localizadas fora da 
União Europeia. 

 

    
9.4 The Licensee agrees that FSC GD as well as 

the FSC Network mentioned in Section 9.3 may 
process and use the name and address as well 
as e-mail address and telephone number for 
direct marketing purposes, i.e. to promote the 
FSC Certification Scheme and FSC AC’s 
mission to promote responsible management of 
the world’s forests. The Licensee may object to 
this use of the contact data at any time by 
sending an e-mail to privacy@fsc.org. 

 9.4 O Licenciado concorda que a FSC GD, assim 
como a Rede FSC mencionada na Seção 9.3, 
pode processar e usar o nome e endereço 
assim como o endereço de e-mail e número de 
telefone para fins de marketing direto, isto é, 
para promover o Esquema de Certificação da 
FSC e auxiliar a missão da FSC AC de 
promover a gestão responsável de florestas 
mundiais. O Licenciado pode opor-se a esse 
uso de informação de contato a qualquer 
momento mediante envio de um e-mail para  
privacy@fsc.org. 

 

    
10 Policy of Association 10 Política de Associação  
 
 
 

 
The Licensee declares that he/she/it has read, 
understood and accepted the Policy for the 
Association of Organizations with FSC – FSC-

 
  
 

 
O Licenciado declara que leu, entendeu e 
aceitou a Política para Associação de 
Organizações com a FSC - FSC-POL-01-004 

 

mailto:privacy@fsc.org
mailto:privacy@fsc.org
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POL-01-004 as published under www.fsc.org in 
its recent version. The self-declaration is 
attached as Appendix 2 and forms a binding 
part of this Agreement. 
 

conforme publicada na sua versão mais 
recente no site ww.fsc.org. A declaração 
própria consta apensada como Anexo 2 e 
forma uma parte obrigatória deste acordo. 

11 Limitation of Liabilities & Indemnity 11 Limitação de Responsabilidades e 
Indenização 

    
11.1 FSC GD, FSC AC and its further subsidiaries 

shall only be liable for damages and/or 
disadvantages, property damages and 
financial losses arising out of acts or 
omissions of its directors, officers, employees 
or subcontracting parties’ which are caused 
by intent or gross negligence. This shall 
neither apply in tort for death and/or personal 
injuries nor for any infringement of cardinal 
obligations. 

11.1 A FSC GD, FSC AC e respectivas subsidiárias 
serão responsáveis apenas por danos e/ou 
prejuízos, danos materiais perdas financeiras 
resultantes de atos ou omissões dos seus 
diretores, agentes, funcionários ou partes 
subcontratadas que são provocados 
intencionalmente ou devido a negligência 
grave.  

    
11.2 The Licensee agrees to indemnify and hold 

harmless FSC GD, FSC AC and its further 
subsidiaries and its employees for all Third 
Party claims arising out of the use of the 
Licensed Materials by the Licensee or its 
subsidiaries, distributors, agents, employees 
or subcontractors and with respect to all Third 
Party claims arising out of or based on 
product liability. 

11.2 O Licenciado concorda em indenizar e isentar 
a FSC GD, FSC AC e suas respectivas 
subsidiárias e seus funcionários por quaisquer 
reivindicações de Terceiros decorrentes da 
utilização dos Materiais Licenciados por parte 
do Licenciado ou de suas subsidiárias, 
distribuidores, agentes, empregados ou 
subcontratadas e com respeito a todas as 
reivindicações de Terceiros decorrentes de ou 
baseadas em responsabilidade pelo produto. 

    
12 Suspension of the License 12 Suspensão da Licença 
    
12.1 FSC GD may suspend the granted rights as 

set out in Section 4, if the Licensee fails to 
demonstrate compliance with this Agreement. 

12.1 O FSC GD pode suspender os direitos 
concedidos, como estabelecido na Seção 4, 
caso o Licenciado não cumpra com este 
Acordo. 

    
12.2 In the event of suspension, the Licensee 

immediately shall cease to make any use of 
the Licensed Material and sell products as 
FSC certified, and acknowledges that the 
CAB is obligated to verify the Licensee’s 
compliance with this provision. If a physical 
inspection is necessary in such connection, 
the Licensee is responsible for the expense of 
any physical inspections 

12.2 Em caso de suspensão, o Licenciado deverá 
cessar imediatamente qualquer utilização de 
Material Licenciado assim como a venda de 
produtos sob a certificação do FSC, e 
reconhece que a CAB é obrigada a verificar o 
cumprimento desta disposição por parte do 
Licenciado. Caso seja necessária uma 
inspeção efetiva para esta conexão, o 
Licenciado é responsável pelas despesas de 
eventuais inspeções efetivas. 

    
13 Term & Termination of the Agreement 13 Termo e Rescisão do Acordo 
    
13.1 Starting with the Effective Date this 

Agreement has an unlimited duration. 
13.1 A contar da Data Efetiva, este Acordo dispõe 

de duração ilimitada. 
    
13.2 This Agreement may be terminated by either 

party by giving due notice three (3) months in 
advance of the date of termination. 

13.2 Este Acordo pode ser cessado por qualquer 
uma das partes através de uma notificação de 
até três (3) meses antes da conclusão do 
mesmo. 

    
13.3 This Agreement is terminated ipso facto (two) 

2 years after the expiry of a valid FSC 
Certification if the Licensee has not applied for 
its renewal. 

13.3 Este Acordo é cessado ipso facto, dois (2) 
anos após a expiração de uma Certificação 
válida FSC caso o Licenciado não solicite a 
sua renovação. 

    
13.4 FSC GD may terminate this Agreement for 

important reasons with immediate effect by 
13.4 O FSC GD poderá cessar este Acordo por 

razões importantes com efeito imediato 
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providing written notice. An important reason 
may especially be assumed if the Licensee: 

mediante notificação por escrito. Uma 
importante razão poderá ser especialmente 
assumida caso o Licenciado: 

    
13.4.1 fails to demonstrate compliance with the 

requirements by the date(s) specified or within 
a maximum period of twelve (12) months of 
the Effective Date of a suspension decision in 
accordance with Section 12; 

13.4.1 não cumpra os requisitos nas datas 
especificadas ou no período máximo de 12 
(doze) meses a partir da Data Efetiva de uma 
decisão de suspensão de acordo com a Seção 
12; 

    
13.4.2 intentionally or through negligence discredit or 

damage the reputation of FSC AC or one its 
subsidiaries or of associated organization; 

13.4.2 intencionalmente ou através de negligência 
desacredite ou prejudique a reputação da FSC 
AC, ou de uma de suas subsidiárias ou 
organizações associadas. 

    
13.4.3 is violating one or more elements of the Policy 

for the Association of Organizations with FSC 
(FSC-POL-01-004 as published under 
www.fsc.org in its recent version). 

13.4.3 violar um ou mais elementos da Política para 
Associação de Organizações com a FSC 
(FSC-POL-01-004 conforme publicada na sua 
versão mais recente no site ww.fsc.org). 

 

    
13.5 The Licensee may terminate the Agreement 

with immediate effect for important reason if 
FSC GD suspends the granted rights 
according to Section 12. 

13.5 O Licenciado poderá cessar este Acordo com 
efeito imediato devido a uma razão importante, 
caso o FSC GD suspenda os direitos 
concedidos de acordo com a Seção 12. 

    
14 Assignment & Subcontracting 14 Missão e Subcontratação 
    
 The parties agree that FSC GD shall be 

authorized at any time to assign the 
Agreement and its rights and obligations to 
FSC AC or to a wholly owned subsidiary of 
FSC AC. 

 As partes concordam que a FSC GD será 
autorizada em qualquer momento a atribuir o 
Acordo e seus direitos e obrigações à FSC AC 
ou uma subsidiária integral da FSC AC. 

    
15 Jurisdiction, Law & Venue 15 Jurisdição, Lei e Local 
    
15.1 All disputes arising in relation to this 

Agreement or its validity shall be finally settled 
according to the Arbitration Rules and the 
Supplementary Rules for Expedited 
Proceedings of the German Institution of 
Arbitration e.V. (www.dis-arb.de) without 
recourse to the ordinary courts of law.   

15.1 Quaisquer disputas relacionadas com este 
Acordo ou com a sua validade serão 
resolvidas em definitivo de acordo com as 
Regras de Arbitragem e as Regras 
Suplementares para Processos Expeditos do 
Instituto Alemão de Arbitragem e.V. (www.dis-
arb.de) sem possibilidade de recurso aos 
tribunais comuns.  
 

15.2 The place of arbitration shall be Cologne, 
Germany. The arbitration tribunal shall consist 
of one arbitrator. The substantive law of 
Germany shall be applicable to the dispute. 
The language of the arbitration proceedings 
shall be English. 

15.2 O local da arbitragem será em Colônia, 
Alemanha. O tribunal de arbitragem consistirá 
em um árbitro. Será aplicada a lei substantiva 
alemã para a resolução da disputa. O idioma 
dos procedimentos de arbitragem será o 
inglês. 

    
16 Miscellaneous 16 Diversos 
    
16.1 This Agreement constitutes the entire 

understanding between the Parties relating to 
the subject matter hereof, unless any 
representation or warranty made about this 
Agreement was made fraudulently, and save 
as may be expressly referred to or referenced 
herein, it supersedes all prior agreements, 
representations, writings, negotiations or 
understandings with respect hereto. 
Amendments, alterations and/or riders to this 
Agreement, also changes to this subsection, 
must be confirmed in writing in order to be 

16.1 Este Acordo constitui o total entendimento 
entre as Partes quanto ao objeto do presente 
artigo, exceto se qualquer representação ou 
garantia elaborada sobre este Acordo tenha 
sido realizada de forma fraudulenta e salvo 
expressamente em contrário ou aqui referido 
neste documento, e substitui todos os acordos 
prévios, representações, registros, 
negociações ou entendimentos com respeito 
ao presente. Quaisquer Emendas, alterações 
e/ou documentos anexos a este Acordo, assim 
como alterações a esta subseção, devem ser 
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legally valid. § 305b BGB (German Civil Code) 
remains unaffected. The burden of proof shall 
be borne by the party refereeing to an oral 
agreement superseding the Agreement. 

confirmadas por escrito para que sejam 
legalmente válidas. O Parágrafo 305b BGB 
(Código Civil Alemão) permanece inalterado. 
O ônus da prova deverá ser responsabilidade 
da arbitragem para um acordo verbal que 
substitui este Acordo. 

    
16.2 The failure by either party, at any time, to 

enforce any of the provisions of this 
Agreement or any right or remedy available 
hereunder or at law or in equity, or to exercise 
any option herein provided, shall not 
constitute a waiver of such provision, right, 
remedy or option or in any way affect the 
validity of this Agreement. 

16.2 O incumprimento por qualquer uma das 
partes, em qualquer altura, para cumprir 
qualquer das disposições deste Acordo ou 
qualquer direito ou recurso aqui disponíveis, 
em lei ou em equidade, ou o exercer de 
qualquer opção aqui prevista, não constituirá 
uma renúncia de tal disposição, direito, 
recurso ou opção, não podendo afetar em 
qualquer forma a validade deste Acordo. 

    
16.3 Should a provision of this Agreement be 

invalid or become invalid or should this 
Agreement contain an omission, then the 
legal effect of the other provisions shall not 
thereby be affected. Instead of the invalid 
provision a valid provision is deemed to have 
been agreed upon which comes closest to 
what the parties intended commercially. The 
same applies in the case of an omission. 

16.3 No caso de uma disposição deste Acordo seja 
inválida ou se torne inválida, ou se este 
Acordo contém uma omissão, o efeito jurídico 
das demais disposições não será afetado. 
Partirá do princípio de que foi acordada a 
disposição válida mais próxima do pretendido 
comercialmente por ambas as partes. O 
mesmo se aplica em caso de omissão. 

    
17 Signature Page 17 Página de Assinatura 
    
17.1 The Licensee accepts with the signature 

below the terms and conditions of this 
Agreement. This Agreement shall not be 
counter-signed by FSC GD but comes into 
effect at the moment the CAB publishes the 
license on behalf of FSC GD in the FSC 
Database on www.info.fsc.org. The 
publication date shall be the Effective Date. 
The Licensee abstains from receiving a 
confirmation of the validity of this Agreement 
by FSC GD. 

17.1 O Licenciado aceita com a assinatura abaixo, 
os termos e condições deste Acordo. Este 
Acordo não será autenticado pelo FSD GD, 
mas entra em vigor no momento da publicação 
da Licença por parte da CAB em nome do 
FSC GD no Banco de Dados FSC em 
www.info.fsc.org. A data da publicação será a 
Data Efetiva. O Licenciado abstém-se de 
receber a confirmação da validação deste 
Acordo por parte do FSC GD. 

    
    

  _____________________________________          _____________________________________ 
             City, date, / Cidade, data                  for the Licensee / para o Licenciado 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Name of legal representative in CAPITALS/ Nome do representante legal em MAIÚSCULAS 

  



®
 F

S
C

, 
A

.C
. 
A

ll
 r

ig
h
ts

 r
es

er
v
ed

. 
 F

S
C

-S
E

C
R

-0
0

0
2
 

 

 
10 of 11 

 
 

Appendix 1: Licensed Materials 
 
1 FSC AC’s Trademarks 
 

1.1. Checkmark-and-tree logo 
 

 

 

1.2. ‘FSC’
® 

 

1.3  ‘Forest Stewardship Council’
® 

Anexo 1: Materiais Licenciados  
 

1 Marcas Registradas FSC AC 
 
1.1. Logo verificado 
 

 
 
1.2. ‘FSC’® 
 
1.3  ‘Forest Stewardship Council’®
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 Appendix 2: Self-Declaration  

 

S e l f - D e c l a r a t i o n  

regarding FSC-POL-01-004 

(Policy for the Association of 

Organizations with FSC) 

 

 Apêndice 2:  Declaração 
Própria 

 

D e c l a r a ç ã o  P r ó p r i a  

referente à FSC-POL-01-004 

(Política para a Associação de 

Organizações com a FSC) 

    
 The signing Organization (Licensee) is 

associated with the Forest Stewardship 

Council A.C., Oaxaca, Mexico, or one of its 

subsidiaries or affiliates (hereinafter: FSC) by 

being either a member of or having a 

contractual relationship with FSC. Hereby the 

signing Organization explicitly states that it 

has read and understood the “Policy for the 

Association of Organizations with FSC” as 

published under www.fsc.org. This policy 

stipulates FSC’s position with regards to 

unacceptable activities by organizations and 

individuals, which already are or would like to 

be associated with FSC, as well as the 

mechanism for disassociation. 

 

In light of the above, the Organization 

explicitly agrees now and in the future, as long 

as the relationship with FSC exists, not to be 

directly or indirectly involved in the following 

unacceptable activities: 

 

a) Illegal logging or the trade in illegal 

wood or forest products; 

 

b) Violation of traditional and human 

rights in forestry operations; 

 

c) Destruction of high conservation 

values in forestry operations; 

 

d) Significant conversion of forests to 

plantations or non-forest use; 

 

e) Introduction of genetically modified 

organisms in forestry operations; 

 

f) Violation of any of the ILO Core 

Conventions as defined in the ILO 

Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work. 

 A organização signatária (Licenciado) está 
associada ao Conselho de Gestão Florestal 
A.C., Oaxaca, México ou a uma de suas 
subsidiárias ou afiliadas (doravante: FSC) 
por ser um membro de ou ter uma relação 
contratual com a FSC. Por intermédio deste, 
a Organização signatária declara 
explicitamente que leu e entendeu a “Política 
para a Associação de Organização com a 
FSC” conforme publicada no site 
www.fsc.com. Esta política estipula a posição 
da FSC no que diz respeito à atividades 
inaceitáveis por organizações e indivíduos 
que já são ou que gostariam de associar-se 
à FSC assim como mecanismos para 
dissociação. 
 
Em face do que foi exposto acima, a 
Organização, agora e no futuro, concorda 
explicitamente enquanto a relação com a 
FSC exista, em não estar direta ou 
indiretamente envolvida nas seguintes 
atividades inaceitáveis:  
 
a) Extração ilegal ou comércio de madeira ou 
produtos florestais ilegais; 
 
b) Violação de direitos humanos e 
tradicionais nas operações florestais; 
 
c) Destruição de áreas de preservação 
ambiental em operações florestais; 
 
d) Conversão significativa de floresta para 
plantação ou uso não florestal; 
 
e) Introdução de organismos geneticamente 
modificados em operações florestais; 
 
f) Violação de qualquer das Convenções 
Centrais ILO definidas na Declaração ILO 
sobre Princípios Fundamentais e Direitos no 
Trabalho. 

 

http://www.fsc.org/
http://www.fsc.com/
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