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CONCEITO 
 

                                                                                                              Agenda Ambiental  da  Administração Pública – A3P 

  

O Programa A3P se destina aos órgãos públicos das três 

instâncias: federal, estadual e municipal; e aos três poderes 

da República: executivo, legislativo e judiciário. 

 
Integra o Departamento de Produção e Consumo 

Sustentáveis (DPCS), que, por sua vez, faz parte da 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental (SAIC) do Ministério do Meio Ambiente.  

 



MISSÃO 
 

Incentivar a  inserção de critérios socioambientais nas 

atividades públicas, que vão desde uma mudança nos 

investimentos, compras e contratação de serviços pelo 

governo até uma gestão adequada dos recursos 

naturais utilizados e dos resíduos gerados. Também 

tem como objetivo a sensibilização e a melhoria na 

qualidade de vida no ambiente de trabalho.  



 

 Atende ao princípio constitucional da eficiência, presente 

no texto da Carta Magna (art. 37) através da Emenda 

Constitucional 19/1998, que se trata de um dever da 

administração; 

 Por ação voluntária dos funcionários do MMA (Ministério 

do Meio Ambiente) a A3P foi criada em 1999, preocupados 

com os impactos sociais e ambientais negativos 

ocasionados pela administração pública; 

 No ano de 2002 recebeu o prêmio da  Unesco "O melhor 

dos exemplos", na categoria Meio Ambiente; 

 Em 2004/2007 a A3P foi inserida no PPA como ação, no 

âmbito do programa de educação ambiental;  

 A partir de 2007 passou a ser reconhecida como Agenda 

de Responsabilidade Socioambiental do governo 

incorporando critérios ambientais, sociais e econômicos a 

tais atividades.  

 

 

HISTÓRICO 



DESAFIO  

O principal desafio da A3P é promover a gestão 

socioambiental e a responsabilidade socioambiental 

como política governamental, auxiliando na integração 

da agenda de crescimento econômico 

concomitantemente ao desenvolvimento sustentável, 

por meio da inserção de princípios e práticas de 

sustentabilidade na administração pública.  

 



 Estimular a reflexão e a mudança de atitude dos servidores 

para que os mesmos incorporem os critérios para gestão 

socioambiental em suas atividades rotineiras; 

 Sensibilizar os gestores públicos para as questões 

socioambientais; 

 Reduzir o impacto socioambiental negativo causado pela 

execução das atividades de caráter administrativo e 

operacional; 

 Contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo 

e na adoção de novos referenciais, no âmbito da administração 

pública; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

OBJETIVOS  



EIXOS TEMÁTICOS  

A A3P foi estruturada a partir de 6 eixos temáticos prioritários 

e as ações decorrentes de cada um foram definidas tendo por 

base a política dos 5R’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso racional dos recursos naturais; 

Qualidade de vida no ambiente de 

trabalho; 

Sensibilização dos servidores para a 

sustentabilidade; 

Compras sustentáveis; 

Gestão de resíduos sólidos. 

Construções sustentáveis;  



ADESÃO 

É uma agenda voluntária – não existe norma impondo e tampouco 

sanção para quem não segue as suas diretrizes.  

 

A adesão ao Programa é cada vez maior por dois motivos:  

 

1. Adotar uma agenda ambiental no órgão é uma exigência dos 

tempos modernos, quando a população do planeta se vê diante 

de uma crise provocada pelas mudanças climáticas e o 

aquecimento global.  

O que fazer para evitar que a catástrofe anunciada seja maior 

ainda? Usar de forma racional os recursos naturais. 

 

2. A sociedade exige da administração pública a implementação 

de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do 

planeta, que são as diretrizes da A3P. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

Passos para implantar a A3P: 

 

 1° passo – Criar a comissão da A3P 

 2° passo – Realizar um diagnóstico da Instituição 

 3° passo – Desenvolver projetos e atividades 

 4° passo – Promover a Mobilização e Sensibilização 

 5° passo – Realizar a avaliação e o monitoramento das 

ações. 

IMPLEMENTAÇÃO 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

A Comissão (formada por representantes de todos os setores 

da instituição) tem o papel de fazer a gestão compartilhada e 

ficará encarregada de:  

 

 Sensibilizar os gestores sobre a importância da implantação 

do programa;  

 Realizar o diagnóstico da instituição;  

 Realizar o planejamento das ações;  

 Apoiar a implantação das ações;  

 Promover o monitoramento das ações.  

1° passo – Criar a comissão da A3P 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

Deverá ser realizado um levantamento (inventário) da situação 

socioambiental da instituição e deverá conter informações 

sobre aspectos dos seis eixos da A3P. 

2° passo – Realizar um diagnóstico da Instituição 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

O  plano de ação do projeto será o Plano de Gestão 

Socioambiental.   

Deverá constar os objetivos, as atividades que serão 

implementadas, os indicadores, as metas a serem alcançadas, 

os recursos necessários, as responsabilidades institucionais – 

do órgão e dos servidores – e as medidas de monitoramento.  

3° passo – Desenvolver projetos e atividades 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

     Plano de Comunicação do projeto, envolvendo: 

 

 Divulgação de objetivos e resultados alcançados;  

 Desenvolvimento de campanhas e cursos; 

 Publicação de material educativo para os servidores; 

 Estratégia de comunicação específica para os servidores 

envolvidos na limpeza.  

 

 

Possibilitará  aos servidores oportunidades para aperfeiçoar 

habilidades e atitudes para um melhor desempenho das suas 

atribuições. 

4° passo – Promover a Mobilização e Sensibilização 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

5° passo – Realizar a avaliação e o monitoramento das ações. 

 Essa etapa é a fase de manutenção e controle do projeto. 

Com a ajuda dos indicadores, é possível a verificação do 

desempenho do projeto, com identificação de resultados, 

falhas e pontos de melhoria.  

 

 A A3P já possui um conjunto de indicadores para os seis 

eixos de ação. Esses indicadores estão disponíveis na 

página da A3P, no site do MMA 
(http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p).  

 



EDUCAÇÃO ABIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

Os encontros  “Diálogos A3P Rio Grande do Sul” ocorridos 

em maio de 2017,  promovidos pela Secretaria do Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul 

(Sema), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (ONU Meio Ambiente) e o BRDE, teve como 

objetivo  implantar a Agenda (A3P) em diversas prefeituras 

do Rio Grande do Sul; 

 Santa Rosa 

 Alegrete 

 Santa Maria 

 Pelotas 

 Caxias do Sul 

 

A3P no Rio Grande do Sul 

http://www.pers.rs.gov.br/noticias/arq/ENGB-SEMA-PERS-RS-40-Final-rev01.pdf 



SEMA assina termo de responsabilidade socioambiental na gestão pública 

No dia 23.05.2017 a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

assinou Acordo de Cooperação Técnica (ATC) com Ministério do Meio 

Ambiente para a promoção de iniciativas e a disseminação da Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) nos órgãos e instituições da 

administração pública do RS. 

 

http://www.sema.rs.gov.br/sema-assina-termo-de-responsabilidade-socioambiental-na-gestao-publica 



O acordo tem vigência de dois anos e prevê a promoção de encontros, 

realização de cursos de capacitação, elaboração e publicação de textos 

técnicos sobre a A3P e avaliação do acordo nos três estados envolvidos 

(RS, SC e PR). 

 

De acordo com o gerente da A3P no MMA, Dioclécio Luz, o foco do termo 

de cooperação é a difusão da A3P na região Sul e não apenas no âmbito 

das secretarias. “Uma das vantagens da parceria é não envolver repasses 

financeiros, mas o uso da estrutura e da expertise de cada um na área. É 

bom para eles e bom para nós do MMA. É um acordo bem A3P, ou seja, 

com economia de recursos”.  

  

Acordo de Cooperação Técnica (ATC) 

http://www.sema.rs.gov.br/sema-assina-termo-de-responsabilidade-socioambiental-na-gestao-publica 



OBRIGADA 

Assessoria de Educação Ambiental - ASSEA / SEMA 

asseambiental@sema.rs.gov.br 


