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Ministério do Meio Ambiente 
e da Amazônia Legal 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA INTERMINISTERIAL N9 3, DE 22 DE JULHO DE 1994 

OS MINISTROS DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEG1't.L; 
DA. CIÊNCIA E TECNOLOGIA; DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFO:RMA 
AGRÁRIA; DA SAÚDE E CHEFE DA Si:CRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA. REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, 
e, 

Considerando que .a Convenção sobre Diversidade Biológica, 
subscrita "pe1o Brasil, representa o esforço e a preocupação dos 
Estados signatários na busca de compatibilização entre a proteção dos 
reéursos biológicos e o desenvolvimento social e econômico; 

Considerando que a citada Convenção estabelece a obrigação de 
identificar e estimular o desenvolvimento de ·mecanismos· para· a 
conservação e utilização, em bases sustentáveis, dos recursos 
biológicos; 

·considerando que, nos ·termos do Decreto nº -1.160, de 21 de 
junho de 1994, que criou a Comissão Interministerial para .o 
Desenvolvimento Sustentável - CIDES, foi atribuida ao Ministério do 
"Meio Ambiente e da Amazônia Legal competência para a execução das 
ações estabelecidas na ConvençàQ sobre Diversidade Biológica, a nivel 
nacional; resolvem: 

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho, com a finalidade de propor 
e acomp?nhar o desenvolvimento de atividades relacionadas com o 
conhecimento, conservação e utilização sustentável da diversidade 
biológica. 

Art. 2º .Compete ao Grupo de Trabalho ora criado: 

I 
setores da 
estratégias 
sustentável 

- identificar mecanismos de consulta junto 
sociedade civil e do Governo, visando à 
nacionais para· o conhecimento, conservação 
da diversidade biológica; 

aos diversos 
discussão de 
e utilização 

II - propor a criação de comissão coordenadora para um 
programa nac"ional da diversidade biológica, representativa dos 
diversos segmentos da sociedade civil e do Governo; 

III - identificar objetivos e instrumentos para um programa 
nacional da diversidade biológica, como parte integrante da Politica 
Nacional do Meio Ambiente; e 

IV - propor critérios -pará a seleção de projetos, em 
consonância com um programa nac_ional da diversidade biológica. 

Art. 3° o Grupo de Trabalho terá a seguinte composição: 

I - Secretário de Coordenação dos Assuntos do Meio Altlbiente, 
que o coordenará; 

II - um representante do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

III - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia 
- MCT; 

IV - um representante do Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária - MARA; 

V - um representante do Ministério da Saúde - MS; 

VI - um representante da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Coordenação da Presidência da República - SEPLAN-PR; 

VII - seis representantes da sociedade civil, sendo; 

a - dois representantes da comunidade cientifica e acadêmica; 

b - dois I ?presentantes de organizações não-governament..is 
ambientalistas; e · · 

c - dois representantes do setor produtivo._ 

Parágrafo único. Os representates dos órgãos do Governo 
Federal, juntamente com seus suplentes, serão indicados pelos 
titulares das respectivas pastas, e designados pelo Ministro de Estado 
do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, inclusive os da sociedade civil. 

Art. 4° O Grupo de Trabalho terá o prazo de 90 (noventa) 
dias, a partir da publicação desta Portaria, para a conclÚsão dos seus 
trabalhos. 

Art. 5° 
publicação. 

Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
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