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1. Introdução 

O Grupo de Assessoria Internacional (IAG) se reuniu de 2 a 6 de dezembro, durante a 
fase da transição governamental, em um contexto de relativa falta de definição sobre o 
rumo do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (Programa). 

Tomou-se claro, nesta reunião, o acerto da decisão de economizar os recursos 
destinados ao funcionamento do IAG, de modo a poder realizar uma segunda reunião 
anual, em dezembro. Não fora esta reunião, realizada em tão importante momento de 
definição das mudanças do Programa - cuja segunda fase vem sendo discutida há 
mais de um ano - o IAG não teria tido a oportunidade de tomar contato com a 
diversidade de tendências e posições referentes à futura trajetória do Programa. 

O programa parece mover-se em dois contextos com velocidades diferentes. Por um 
lado, o contexto relativamente bem definido da implementação convencional dos 
projetos que - embora lenta e com problemas inerentes a sua complexidade que 
necessitam ser solucionados - parece ter (de acordo com a informação oral que o IAG 
recebeu dos gerentes) alcançado significativos resultados (foram ouvidos AMA, PPTAL, 
PD/A, PDPI, RESEX, Corredores Ecológicos e SPRN). É importante se abstrair do dia a 
dia das tarefas dos participantes para se perceber a significativa contribuição do 
Programa na mudança social, ambiental e política na Amazônia e menos intensa, 
porém não menos importante, na Mata Atlântica. 

Por outro lado, firma-se um contexto de indefinição, em que as propostas se sucedem 
com rapidez e sem discussão nas instâncias formais de tomada de decisão do 
Programa; trata-se de propostas que necessitam ser aprofundadas, difundidas e 
debatidas, sob risco de desintegração e de perda de grandes avanços sociais do 
Programa, alcançados a duras penas nos dez anos de sua negociação e 
implementação. 

Neste âmbito, ganham destaque alguns fatos recentes, que serão tratados ao longo 
deste relatório: 

A junção do Programa com o Programa Nacional de Florestas (PNF), sob a 
autoridade do coordenador deste último, sem os necessários planejamento, 
discussão e aprovação nas instâncias formais. 

A proposta dos doadores e do Banco Mundial, elaborada por um grupo de trabalho 
informal e assinada pela cooperação alemã, que sugere atribuir "plena 
responsabilidade orçamentária e de implementação às agências e ministérios / 
departamentos onde os projetos estão inseridos, sem supervisão de outra instância 
com poder de decisão, tais como as linhas temáticas"; tais linhas seriam aliás 
reduzidas a três, envolvendo uma "outra forma de cooperação internacional" 
(porém não explicitada) e "o fim do Programa 'Piloto' e da sigla 'PPG7"'. 

Os depo'imentos de membros do governo brasileiro (MMA) e das redes da 
sociedade civil associadas ao Programa sobre a atuação do Banco Mundial, que 



apontam para um crescente afastamento e desinteresse do mesmo em relação ao 
Programa, inclusive com "bloqueios" no repasse de recursos; tais fontes indicam 
também o progressivo deslocamento do Banco para outras áreas que não o 
Programa. 

A proposta oriunda da sociedade civil que sugere a criação de uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) para gerir os recursos e a 
implementação do PD/A. 

Tais fatos e evoluções não parecem consistentes com a proposta anterior de 
estruturação da segunda fase do Programa apresentada em junho de 2002 pela 
Comissão de Coordenação Brasileira (CCB) e pautada nas linhas temáticas definidas 
após ampla discussão com a sociedade: esta proposta visava manter o Programa e 
perseguir o objetivo maior - por ele não alcançado - de atingir a articulação dos projetos 
que o compõem. Considerando que algumas mudanças institucionais podem ocorrer no 
MMA, as recomendações a serem feitas neste momento são relativas e, quiçá, · 
prematuras. Algumas, contudo, merecem ser apresentadas visando contribuir 
positivamente para a reflexão em curso. 

Recomendações 

• Manter a regularidade das reuniões das instâncias formais do Programa como 
garantia de sua adequada gestão, superando assim a necessidade de reuniões 
informais. 

• Prosseguir, ampliar e estruturar melhor o debate sobre a segunda fase do 
Programa, as linhas temáticas e os procedimentos visando à sua 
implementação. 

• Reavaliar, no âmbito das opções de reestruturação do programa, a necessidade 
de manter uma só agência gestora do mesmo, como aconteceu em sua primeira 
fase. Tal definição deve levar em consideração prioritariamente considerações 
de agilidade administrativa. 

2. A lnternalização dos Resultados do Programa nas Políticas Públicas 
(Mainstreaming) 

A incorporação das experiências piloto do Programa nas políticas públicas relevantes 
permanece - há vários anos - como a principal tarefa que ainda carece de definição e 
implementação. Sua urgência aumenta proporcionalmente ao avanço das atividades e 
ao tempo de vida do Programa, pois a omissão aumenta o risco de perda de 
oportunidades. Sua viabilidade é condicionada pela necessidade de um forte mandato 
político e institucional, pois a inércia de práticas tradicionais e burocracias paralisadoras 
tende a prevalecer. Sua realização requer estratégias sólidas e inovadoras, pois é 
significativa a resistência de diversos grupos de interesse. 



Por estas razões o simples abandono da função piloto não representa de forma alguma 
a garantia de inserção das experiências do Programa nas políticas e práticas 
governamentais. A função piloto deveria aliás ser mantida na nova fase do programa, 
porém sempre atualizada: trata-se de enfocar os novos desafios e demandas que a 
sociedade amadurece e apresenta, de maneira a trilhar novos caminhos e 
experimentos. Ao mesmo tempo, as experiências piloto promissoras já realizadas 
precisam ser transformadas em encaminhamentos viáveis do ponto de vista institucional 
e político, ganhando escala, formalização, estruturação, respaldo orçamentário e 
perspectiva de longo prazo. Trata-se de tarefa típica do Poder Público, mesmo que 
usuários, beneficiários, executores ou interlocutores finais de referidas políticas possam 
ser atores governamentais e não-governamentais. 

É importante alertar sobre a necessidade de prevenir qualquer tendência para 
fragmentar ou diluir a estrutura do Programa por meio de eventuais soluções que 
careçam de visão estratégica, inspiradas meramente pelo anseio de superar sua 
dimensão piloto e desvinculadas de planos claros sobre a viabilidade de sua inserção 
nas políticas públicas. 

Vale lembrar também que a inclusão de funções estratégicas na coordenação do 
Programa é especialmente recomendável e necessária na medida em que se pretende 
incorporar suas experiências nas políticas públicas. Já a existência de uma unidade de 
monitoramento e análise como corpo separado parece pouco consistente com esta 
necessidade. A função de monitoramento, análise e avaliação é uma condição para a 
chamada "intemalização", que deveria constituir prioridade do AMA, ao invês da 
execução de funções burocráticas de acompanhamento e de uma genérica geração de 
conhecimento avulso. 

Recomendações 

• Incorporar as funções estratégicas de reflexão e articulação do atual AMA na 
coordenação, em vez de manter um projeto específico que enfoca 
principalmente estudos. A coordenação deveria prioritariamente gerar opções 
viáveis de tomada de decisão para os responsáveis políticos dos ministérios 
envolvidos no Programa, com o objetivo de desenhar e instrumentalizar políticas 
inspiradas pelas lições do mesmo. 

• Incluir, no desenho da segunda fase, duas dimensões paralelas: a manutenção 
de uma função piloto aplicada prioritariamente a novas áreas (ou àquelas onde 
as atividades se iniciaram há pouco tempo) e o desenvolvimento de uma nova 
função estruturada de ligação e articulação com as políticas públicas, tanto 
federais como estaduais. 

3. A Proposta das Linhas Temáticas 

A proposta para a segunda fase do Programa apresentada pelo governo brasileiro na 
Reunião dos Participantes em Cuiabá (iunho de 2001) destacou nove prioridades para a 



constituição de uma grade de linhas temáticas. Com o avanço das discussões os temas 
estratégicos foram reduzidos a cinco linhas, cada uma incorporando estratégias de 
atuação na política ambiental e desenvolvimento territorial. A lógica desta nova 
estrutura seria promover uma maior articulação entre as ações do Programa e outras 
políticas públicas, por meio de atividades mutuamente vinculadas e transversais. Assim, 
o objetivo declarado é abrir espaço "para uma inserção mais aprofundada, ampliada e 
ativa de ministérios e outras instituições relevantes para aqueles objetivos". O campo de 
atuação das linhas propostas é o seguinte: 

1. Gestão pública e comunitária de áreas protegidas; 
2. Uso sustentável de recursos naturais; 
3. Monitoramento, prevenção e controle de desmatamentos e queimadas; 
4. Desenvolvimento territorial sustentável em nível local, microregional e regional 

(zoneamento ecológico e econômico, modelos de desenvolvimento, questão 
fundiária, difusão de conhecimento, cidadania fortalecida, desenvolvimento 
econômico sustentável, integração institucional consolidada, gestão ambiental); 

5. Ciência e tecnologia. 

O IAG alerta há muitos anos sobre a urgente necessidade de promover uma maior 
integração entre as iniciativas do Programa Piloto e as políticas públicas de 
desenvolvimento regional e ambiental. Portanto, é preciso chamar a atenção para a 
necessidade de manter pelo menos o princípio que inspirou a proposta das linhas 
temáticas. Entretanto, é necessário levar em consideração o perigo de criar novas 
caixas burocráticas e a importância de definir os instrumentos de maneira ágil e criativa. 
Existem de fato possíveis superposições e redundâncias na reformulação do Programa 
para a Fase li proposta em junho de 2002: 

(i) As linhas temáticas parecem ser consideradas, acima de tudo, como 
uma forma de definir linhas de financiamento, e cujas implicações 
operacionais não foram avaliadas com profundidade. Ainda falta, como o 
IAG tem lembrado em inúmeras ocasiões, uma visão estratégica do 
desenvolvimento regional para a Amazônia e para o biorna da Mata 
Atlântica, com prioridades bem definidas, dentro da qual um Programa 
reformulado poderia cumprir seu papel inovador. 

(ii) A sugerida Comissão de Coordenação das Linhas Temáticas (CCL T) 
representaria mais uma camada burocrática adicional dentro de um 
organograma do Programa já amplo e complexo. A prioridade 
operacional, no futuro, deveria ser o inverso, isto é a de simplificar a 
estrutura e tomá-la mais eficiente e eficaz (streamlining). 

Recomendação 

• Retomar com urgência o debate, por parte do novo governo, sobre a proposta 
das linhas temáticas, levando em consideração a abrangência das mesmas, a 
definição de áreas de responsabilidade orçamentária e de implementação, a sua 
inserção no chamado sector-wide approach e a forma mais adequada de 
coordenação. É urgente a necessidade de definir uma estrutura administrativa 
para a nova fase do Programa Piloto que tenha a devida eficiência, 
compromisso e capacidade de execução. 



4. Projetos e Estratégia do Programa 

Em relatórios anteriores, o IAG já mencionou que - embora aceitando de bom grado a 
redefinição de seu papel e a necessidade de se concentrar mais em funções 
estratégicas e menos no detalhe dos projetos - seria impossível analisar a estratégia 
geral sem conhecer um mínimo da evolução dos projetos. Nas discussões com vários 
gerentes de programa o IAG teve confirmação da validade de referida preocupação. 

Um exemplo claro (entre muitos) é o da re-alocação de verbas não comprometidas 
entre os projetos Prodesque, PD/A e SPRN. Abandonar o projeto Prodesque (embora o 
IAG não questione essa decisão, que já foi sugerida em seus relatórios frente à 
inconsistência das sucessivas versões do projeto) e dividir as suas verbas entre SPRN 
e PD/A, para finalmente concentrar todas elas no PD/A, representa sem dúvida uma 
decisão estratégica que poderia e deveria ter sido melhor avaliada, com base no 
conhecimento e avaliação do IAG. 

Da mesma forma, a decisão de abandonar um dos três componentes das novas 
propostas do SPRN - enfocando o uso de verbas não comprometidas para estimular 
competitivamente iniciativas promissoras de pequenas empresas - não deveria ser 
assunto tratado e decidido entre o gerente de projeto no MMA e o task manager do 
Banco Mundial. Trata-se, inclusive, de proposta que poderia ter sido negociada de 
maneira mais ampla, em sinergia com o Programa Negócios Sustentáveis (PNS) e 
outros componentes relevantes do Programa. Ao contrário, aparentemente foi tomada 
uma decisão burocrática restrita a uma visão limitada de mera preservação - que a 
própria dinâmica do Programa demonstrou ser obsoleta. 

Recomendação 

• Levar a discussão acerca de alterações ou propostas significativas - com 
possíveis conseqüências estratégicas - para as instâncias decisórias do 
Programa e, em tempo hábil, ao conhecimento do IAG. 

5. O Banco Mundial e as Florestas 

O Conselho Diretor do Banco Mundial aprovou, em outubro de 2002, a retomada das 
suas atividades financeiras e institucionais em florestas tropicais úrnidas primárias. o 
Banco havia se retirado deste setor para reavaliar as suas políticas de desenvolvimento 
após reconhecer os erros cometidos nas suas atividade de financiamento do 
desenvolvimento de alto impacto dos anos 70 e 80. A Amazônia recebe agora uma 
atenção especial devida às suas dimensões (maior floresta tropical do planeta) mas 
também em decorrência dos avanços e lições aprendidas na última década, por meio 
do Programa. 
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A referida evolução da política do Banco Mundial deve ser considerada como bem-vinda 
e oportuna. Cuidadosamente administrada, pode contribuir para a sustentabilidade 
econômica e ambiental do setor florestal madeireiro de nativas, que sofre pela falta de 
apoio técnico, institucional e financeiro. A falta de progresso deste setor se torna ainda 
mais evidente se comparada com os avanços realizados pelo Programa em outras 
áreas relevantes para as florestas. 

O provável financiamento do Banco Mundial para o setor florestal da Amazônia (que 
iniciaria com o PNF e poderia ser complementado por iniciativas do IFC e outros 
instrumentos) se toma fator de relevante importância para o Programa, por exemplo em 
decorrência do andamento de certos seus componentes - tais como o Pró-Manejo - 
que precisam de escala e estratégia mais abrangente. Porém é preciso alertar sobre a 
possibilidade que este renovado interesse pelo financiamento florestal possa vir a 
ocupar a maior atenção dos órgãos coordenadores, acelerando o processo de 
desinteresse pela continuidade do Programa. Antes mesmo do anúncio da entrada do 
Banco Mundial no setor florestal madeireiro, já se nota uma desaceleração do PPG-7. 
Entraves burocráticos, atrasos na transferência de recursos, revisões contínuas de 
acordos já acertados apontam claramente para uma certa donorfatigue. A transição de 
governo pode intensificar esta desaceleração. 

Recomendação 

• Manter, por parte do Banco Mundial, uma forte associação com o Programa 
(mesmo que em formas renovadas e superando o papel de agência gestora) 
para assegurar a intemalização (mainstreaming), em suas políticas de 
financiamento, das lições dos projetos relevantes que fazem parte da carteira do 
Programa. 

6. Coordenação Conjunta de PPG7 e Programa Nacional de Florestas (PNF) 

O IAG foi informado sobre a recente iniciativa do Ministério do Meio Ambiente de juntar, 
sob o comando de um mesmo coordenador, o Programa e o PNF. 

Embora seja desejável a integração entre atividades que enfocam a proteção, 
conservação e recuperação das florestas brasileiras, de forma a diminuir sobreposições 
de esforços e criar sinergia entre as ações desenvolvidas pelos mesmos, considera-se 
que esta junção não foi precedida do necessário planejamento estratégico. É verdade 
que a questão florestal é central no País e que uma política florestal articulada do PNF, 
do PPG7 e do ARPA é necessária. Há, contudo, de analisar cuidadosamente a maneira 
em que se realizará a referida articulação, que poderá representar tanto a elevação do 
PPG7 à tão almejada internalizaçâo (mainstreaming) como, pelo contrario, a perda de 
sua significância como programa socio-ambiental, baseada na construção de um 
importante processo participativo. 

De fato, à luz das informações recebidas, a citada junção dos programas decorreu, 
principalmente, de uma necessidade de solucionar problemas organizacionais internos 
do MMA. Desta forma, não foi promovida uma avaliação dos procedimentos a serem 



adotados para que os diferenciais positivos de cada Programa se integrem, mas não se 
percam, no âmbito de referida fusão. 

A decisão não foi discutida na Comissão de Coordenação Brasileira e na Comissão de 
Coordenação Conjunta do Programa, e portanto os atores da sociedade civil que vêm 
participando intensamente da construção e gestão do Programa, desde sua origem, não 
participaram de forma adequada da decisão e não puderam apresentar suas visões e 
sugestões para a proposta. 

Recomendações 

• Rever a decisão da referida junção. 

• Manter uma coordenação específica para o Programa para responder às suas 
exigências operacionais. 

• Realizar um planejamento estratégico prévio para avaliar a forma de 
coordenação e sinergia dos referidos programas. 

7. Intermediação Administrativa por ONGs e OSCIPs 

A subcontratação de funções administrativas próprias do governo por meio de parcerias 
com instituições da sociedade civil (genericamente ONGs ou, em particular, OSCIPs) 
pode ser eficaz se for atividade geradora de agilidade e economia operacionais, 
enquanto pode ter resultados indesejáveis se implicar uma simples duplicação de 
funções e/ou uma desresponsabilização das funções fiduciárias do Estado. Ao criar 
instituições intermediárias deveria se levar em consideração, entre outros: 

- o relacionamento da mesma com os atores envolvidos e destinatários finais dos 
financiamentos (ONGs ou outros clientes eventualmente representados), tanto no que 
diz respeito à legitimidade quanto, por outro lado, à independência; 
- a capacitação de que a instituição dispõe para desempenhar o papel que se deseja 
atribuir-lhe; 
- sua credibilidade e sustentabilidade financeira. 
- a clareza sobre o papel do Estado, evitando duplas funções. 

O IAG considera positivas e importantes algumas propostas que surgiram no âmbito do 
Programa. O trabalho proposto pela OSCIP "Coalizão Florestas" deve ser aprimorado 
ainda com melhores estruturas institucionais (por exemplo, nomear um responsável 
executivo ou CEO; reforçar a capacitação administrativa e estudar fontes de renda 
alternativas; prevenir os problemas legais relacionados com a presença em seu 
conselho de órgãos eventualmente repassadores de recursos para a mesma, etc.). 
Também a OSCIP não deveria ser a única opção para executar este tipo de serviços. 

A intermediação entre financiadores e comunidades tradicionais, secretarias municipais, 
associações de pequenos produtores e outras formações de base apenas funciona 



quando também as agências financiadoras assumem e desempenham seu papel com 
pontualidade e previsibilidade. De fato, são severas as queixas das ONGs sobre largas 
demoras, sinais contraditórios e arbitrariedades - particularmente do lado do Banco 
Mundial - o que põe em risco a sobrevivência e sustentabilidade até daquelas ONGs ou 
OSCIPs que trabalham com eficiência e dedicação. Por outro lado, os doadores 
também se queixam criticando a burocracia das estruturas do Estado e esperando mais 
agilidade na cooperação com as OSCIPs. Tudo indica que ainda não foi desenvolvida 
uma institucionalização satisfatória para todos os participantes. 

Uma estrutura viável de intermediação colocaria ONGs e OSCIPs competitivas entre 
financiadores e destinatários finais. As ONGs poderiam concorrer com suas propostas 
oferecendo seus serviços aos doadores que selecionam e financiam de forma 
adequada os mesmos. Para as ONGs, não somente os financiadores são clientes que 
compram seus serviços, mas também os destinatários devem ser considerados clientes 
mais do que simples beneficiários, com base nos atuais conceitos de cidadania e de 
direito a serviços públicos, substituindo as conotações paternalistas do passado. Além 
disso, deve ser enfatizado que devem ser reconhecidos (nesta relação) os serviços 
acrescentados e agregados pelos destinatários mesmos, que são adicionais aos pagos 
pelos financiadores do Programa. 

Recomendações 

• Encorajar e estimular acertos inovadores - quando necessário - com ONGs e 
OSClPs, com base em critérios de justiça, transparência e competição, para 
realizar tarefas de intermediação entre financiadores e destinatários. 

• Promover a capacitação das OSCIPs interessadas e fornecer às mesmas 
condições operacionais de atuação. 

• Buscar- por parte das OSClPs fornecedoras de serviços - alternativas de 
receita tanto a partir dos clientes doadores quanto dos clientes destinatários. 

8. O Novo Contexto para os Componentes Indígenas 

Pela sua escala e resultados, o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras 
Indígenas da Amazônia Legal - PPTAL pode ser considerado um exemplo de 
intemalização nas políticas públicas da experiência de regularização fundiária de terras 
indígenas. No entanto, de acordo com o relatório do primeiro semestre de 2002, o 
PPTAL realizou 58% de suas metas para identificação e 65% de suas metas para 
demarcação. Os progressos atingidos pelo PPTAL foram sem dúvida consideráveis, 
mas precisam ser complementados e concluídos em um futuro próximo. 

Foram excluídas - no início do processo - terras indígenas da Amazônia Legal que 
supostamente implicariam realocação de pessoas, sendo o exemplo mais conhecido o 
da Tl Raposa/Serra do Sol, em Roraima. Tal exclusão foi decidida com base em regras 



do Banco Mundial que se aplicam a seus empréstimos. Sem entrar no mérito das 
justificativas para tal atraso, agora o Supremo Tribunal de Justiça já adjudicou o conflito, 
e portanto o problema foi superado. 

Também foram excluídas da atuação do PPTAL as terras indígenas de Rondônia e de 
Mato Grosso, pela existência respectivamente de Planafloro e Prodeagro, onde 
constam componentes sobre terras indígenas. Porém os dois programas agora estão 
concluídos, tornando necessária a atuação do PPTAL nestes estados. 

Se a escala do PPTAL ultrapassa a de um projeto piloto, para se concluir o processo de 
plena incorporação às políticas públicas, é desejável que ele se estenda à totalidade 
das terras indígenas, dentro da exigência constitucional cujo prazo há longo tempo 
caducou. Conflitos que se eternizam no resto do País podem ser resolvidos com a 
presteza que o PPTAL demonstrou ser possível na regularização fundiária. 

A regularização das terras indígenas se insere, por sua vez, em um processo mais 
amplo, que exige condições para a gestão territorial voltada ao etnodesenvolvimento. 
Isto implica realizar investimentos de ordens variadas e implementar de forma completa 
os componentes do PPTAL que fortalecem o associativismo indígena, o controle pelos 
povos indígenas de seus territórios e de seus processos sócio-culturais, e que 
viabilizam a exploração sustentável de recursos naturais. Neste âmbito, o IAG ouviu 
com preocupação a parálise dos primeiros projetos aprovados pelo PDPI, em 
conseqüência de problemas envolvendo o Banco do Brasil para repasse de recursos. 

Recomendações 

• Reconsiderar a exclusão da Terra Indígena Raposa/Serra do Sol do Programa e 
contribuir para a mais rápida conclusão do processo de demarcação. 

• Concluir a regularização de todas as terras indígenas da Amazônia Legal, 
ampliando o escopo do programa para os estados de Rondônia e Mato Grosso, 
assim como para a Mata Atlântica. 

• Incorporar plenamente a metodologia participativa de demarcação adotada pelo 
PPT AL nas políticas públicas, de forma a concluir a regularização fundiária de 
todas as terras indígenas no Brasil. 

• Implementar de forma plena os componentes do PPT AL que dizem respeito à 
vigilância territorial indígena e outros aspectos relacionados, assim como 
superar com urgência o bloqueio dos repasses do PDPI. 

9. Assuntos do IAG 

Os membros do IAG que deixarão o grupo no fim de 2002 são Bertha Becker, Anthony 
Hall e Hervé Théry. Todos foram integrantes do IAG desde sua primeira reunião e 
exerceram responsabilidades de condução do grupo ao longo deste período. Com a 
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saída deles, todos os integrantes iniciais do grupo serão substituídos. Três novos 
membros, portanto, deverão ser nomeados em tempo para participarem na reunião de 
julho de 2003. 

O IAG elegeu um novo presidente e um novo vice-presidente, respectivamente Roberto 
Smeraldi e Adilson Serrão. 

O tema do relatório temático da próxima reunião será sobre o novo Plano PluriAnual 
(PPA) e as Florestas, enquanto o período escolhido para a realização da mesma é de 
21 de julho a 1 de agosto de 2003. Uma das áreas de visitas será na Mata Atlântica. 

Recomendações 

• Iniciar os procedimentos necessários para a escolha de três novos membros do 
IAG, lembrando que, desde a Reunião dos Participantes em Cuiabá, o IAG pode 
- além de sugerir um perfil genérico - encaminhar indicações específicas, e que 
o mesmo deve ser consultado para a composição da shotilist a ser submetida à 
CCC para a escolha final. 

• Levar em conta os equilíbrios entre a origem dos integrantes (acadêmicos, setor 
privado, instituições de defesa de interesses difusos, etc.), as especialidades 
técnicas (biólogos, economistas, cientistas sociais, engenheiros florestais, etc.) e 
as nacionalidades. 

• Dar prioridade para a inclusão de um engenheiro florestal, em decorrência do 
fato que dois saíram nos últimos anos e, no momento, o grupo não conta com 
conhecimento nesta área; também incluir um especialista de ciências sociais 
(dos três membros que saem neste mês dois são geógrafos e um é sociólogo); 

• Dar prioridade a membros com fluência no português falado e escrito; tal 
conhecimento se torna ainda mais imprescindível do que no passado, pois os 
relatórios passaram a serem redigidos neste idioma. 

• Designar uma pessoa - no âmbito da coordenação do Programa no MMA - e 
uma na equipe do Banco Mundial, para preparar a agenda e a viagem de campo 
da reunião de julho de 2003 do IAG. 
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