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1. IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO – 13 

 

TEMA: Sustentabilidade Socioambiental 

 

TÓPICO: Gestão Ambiental na Administração Pública 

 

MÓDULO: AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) E RE-

CURSOS HÍDRICOS (NF, 13, Anabel de Lima) 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA 

De acordo com Brasil (2006), a Agenda Ambiental na Administração Pública – 

A3P é um programa de gestão que visa promover a responsabilidade socioam-

biental e inserir critérios de sustentabilidade nas atividades da administração pú-

blica. A inserção desses critérios envolve mudanças comportamentais e trans-

formações nas ações públicas relacionadas às prioridades de investimentos, 

compras e contratação de serviços pelo governo, gerenciamento de resíduos 

sólidos e uso racional dos recursos naturais e bens públicos.  

A A3P pode ser considerada como o marco indutor de adoção da gestão socio-

ambiental no âmbito da Administração Pública Brasileira. Surgiu em 1999 por 

iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e em 2001, foi lançada como 

um Programa, sendo no ano seguinte reconhecida pela Unesco e recebendo o 

prêmio “O melhor dos exemplos” na categoria Meio Ambiente. No ano de 2005, 

criou-se a Rede A3P que é um canal de informação e comunicação sobre ações 

de sustentabilidade implementadas e promovidas pelas instituições parceiras do 

MMA e foi ainda criado um Termo de Adesão para as instituições. A partir de 

2007, com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, foi integrada à Se-

cretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, integrando o Depar-

tamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental (BRASIL, 2006; BRA-

SIL, 2007). 

Diante da sua importância, foi incluída no Plano Plurianual (PPA) entre 

2004/2007 como ação integrante do programa de Educação Ambiental para So-

ciedades Sustentáveis, tendo continuidade no PPA de 2008 a 2011, o que ga-

rantiu recursos para sua implantação (MMA, 2017). 
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A A3P foi estruturada a partir de 5 eixos temáticos prioritários e as ações decor-

rentes de cada um foram definidas tendo por base a política dos 5 Rs: repensar, 

reduzir, reutilizar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos so-

cioambientais significativos. E está estruturada a partir de seis eixos temáticos 

prioritários: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gerenciamento 

de resíduos sólidos; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e 

capacitação dos servidores, contratações públicas sustentáveis e construções 

sustentáveis (BRASIL, 2006): 

 

 

Fonte: BRASIL. Como implantar a A3P, 2006. 

 

Para se criar a Agenda A3P devem ser realizados os seguintes passos: 1) criar 

uma Comissão Gestora da A3P para facilitar a comunicação do Programa; 2) 

realizar um diagnóstico da instituição, onde serão levantados os problemas de 

consumo excessivo; 3) desenvolver planos de ação com metas; 4) sensibilizar e 

capacitar os servidores; 5) realizar avaliações periódicas e monitoramento des-

sas ações, para avaliar o desperdício e também determinar a eficiência do Pro-

grama (BRASIL, 2006; BRASIL, 2007). 
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A A3P vem de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), 

pois ambos são uma agenda que visam a melhoria da qualidade de vida e a 

sustentabilidade. 

 

3. GLOSSÁRIO 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: é aquela praticada por empresas, 

indústrias, de forma voluntária, em que há a adoção de posturas, comportamen-

tos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos internos e externos.  

SUSTENTABILIDADE: é um termo usado para definir ações e atividades huma-

nas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem compro-

meter o futuro das próximas gerações. Ou seja, realizar atividades econômicas 

sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente 

para que eles se mantenham no futuro.  

 

4. PROBLEMATIZAÇÃO 

A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P é um programa de caráter 

voluntário, sem natureza impositiva e regulatória e o que se busca é uma ação 

exemplar do gestor público a partir da compreensão do que é a responsabilidade 

socioambiental para a melhoria na qualidade de vida e segurança no ambiente 

do trabalho. Mas cabe a cada um colaborar, estendendo sua atuação também 

para outros ambientes de vivência, pois pequenas ações podem trazer grandes 

benefícios para o meio ambiente e para as futuras gerações.  

 

5. LISTA DE TEXTOS JORNALÍSTICOS 

Este Módulo é fundado em três textos: 

Texto 1 - “Agenda Ambiental na Administração Pública A3P”. 

Texto 2 - “DEDC XII lança o Programa Agenda Ambiental na Administração 

Pública – A3P”. 

Texto 3 - “A3P: Programa do governo federal incentiva instituições públicas 

com ações de sustentabilidade”. 
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6. TEXTOS/ROTEIROS DE LEITURA  

A seguir constam as perguntas orientadas de leitura de cada texto. 

 

Texto 1: “Agenda Ambiental na Administração Pública A3P”. 

Fonte: Câmara dos Deputados 

Autores: Débora Kligerman et. al. ano 

Data de publicação: s/ data 

Sítio de publicação: http://www2.camara.leg.br/responsabilidadesocial/ecoca-

mara/oecocamara/noticias/agendaambiental.html 

Resumo: “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. “ 

“Em seu sentido mais amplo, a estratégia de desenvolvimento sustentável visa 

promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natu-

reza. “ 

 

ROTEIRO DE LEITURA – Texto 1 

1. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa que visa 

promover a responsabilidade socioambiental e inserir critérios de sustentabili-

dade nas atividades da administração pública. No que consiste o desenvolvi-

mento sustentável almejado pela A3P? 

2. Na busca de soluções para a promoção das mudanças dos padrões de con-

sumo e produção e a adoção de novos referenciais de sustentabilidade ambien-

tal pelos órgãos públicos, o Ministério do Meio Ambiente lançou a Agenda Ambi-

ental na Administração Pública (A3P), de que forma esse programa já é ou pode 

ser realizado em seu local de trabalho? 

3. Como a A3P pode ser utilizada para conservação e uso racional dos recursos 

hídricos? 

 

  

http://www2.camara.leg.br/responsabilidadesocial/ecocamara/oecocamara/noticias/agendaambiental.html
http://www2.camara.leg.br/responsabilidadesocial/ecocamara/oecocamara/noticias/agendaambiental.html
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Texto 2: “DEDC XII lança o Programa Agenda Ambiental na Administração 

Pública – A3P”. 

Fonte: Revista do Servidor UNB 

Autor: Gilmar Alves dos Santos 

Data de publicação: s/ data 

Sítio de publicação: http://www.uneb.br/guanambi/dedc/files/2012/11/REPOR-

TAGEM-A3P.pdf 

 

Resumo: “Em 2011 o Departamento de Educação (DEDC) Campus XII da Uni-

versidade do Estado da Bahia (UNEB) aderiu, através de seus Técnicos sob a 

coordenação de Gilmar Santos, a Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P), onde por meio desta veem executando diversas ações de mudança de 

hábitos e desenvolvimento da consciência ecológica. Conheça um pouco da A3P 

no texto abaixo e ajude o DEDC XII a preservar o meio ambiente e o bem pú-

blico.“ 

 

ROTEIRO DE LEITURA – Texto 2 

Leia o texto e reflita sobre as seguintes perguntas: 

1. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) surgiu em 1999 

como um projeto do Ministério do Meio Ambiente que buscava a revisão 

dos padrões de produção e consumo e a adoção de novos referenciais de 

sustentabilidade ambiental nas instituições da administração pública. 

Quais são seus objetivos? 

2. A A3P foi estruturada tendo por base a política dos 5 Rs: repensar, redu-

zir, reutilizar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos so-

cioambientais significativos. De que forma cada um dos “Rs” pode ser in-

corporado nas ações diárias do seu local de trabalho? 

3. Como a A3P pode ser transferida para uso em casa e nas atividades co-

tidianas? 

  

http://www.uneb.br/guanambi/dedc/files/2012/11/REPORTAGEM-A3P.pdf
http://www.uneb.br/guanambi/dedc/files/2012/11/REPORTAGEM-A3P.pdf
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Texto 3: “A3P: programa do governo federal incentiva instituições públicas 

com ações de sustentabilidade”. 

Fonte: Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética  

Autora: Ivana Varela 

Data de publicação: 13 de setembro de 2013 

Sítio de publicação: http://www.procelinfo.com.br/main.asp? Vie-

wID=%7B8D1AC2E8-F790-4B7E-8DDD-CAF4CDD2BC34%7D&params=ite-

mID=%7B01E408B1-EFBF-499B-9A6E-E81B2E68CFBD%7D;&UIPar-

tUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D 

 

Resumo: “Programa Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) utiliza 

diretrizes da Eletrobrás Procel para incentivar cultura de economia de energia 

elétrica nas atividades públicas. “ 

“Desde a década de 80 o conceito de sustentabilidade tem sido proposto e divul-

gado por diversas organizações, públicas e privadas, e encontram-se em sua 

maioria, voltados para a responsabilidade social no âmbito das atividades em-

presariais. Com base em três recomendações do governo que indicam o esta-

belecimento de programas voltados para a sustentabilidade de produção e con-

sumo, o Governo Federal lançou em2001 o Programa Agenda Ambiental na Ad-

ministração Pública, de sigla A3P.” 

 

ROTEIRO DE LEITURA – Texto 3 

Leia o texto e reflita sobre as seguintes perguntas: 

1. No que consiste O Programa Agenda Ambiental na Administração Pú-

blica (A3P)?  

2. A sustentabilidade da gestão pública exige mudanças de atitudes e de 

práticas e para acontecer, precisa de um esforço coletivo para transformar 

a intenção do que está no papel em um compromisso. Que ações diárias 

os administradores/servidores podem realizar para contribuir com os obje-

tivos da A3P? 

3. Qualquer instituição pública, de qualquer esfera do governo, pode e deve 

implementar a A3P, basta promover as ações estabelecidas. Que ações são 

essas? 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp
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7. GABARITO DAS PERGUNTAS DO ROTEIRO DE LEITURA 

 

GABARITO DO ROTEIRO DE LEITURA – Texto 1 

 

1. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa que 

visa promover a responsabilidade socioambiental e inserir critérios de sus-

tentabilidade nas atividades da administração pública. No que consiste o 

desenvolvimento sustentável almejado pela A3P? 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras, ou seja, visa pro-

mover a harmonia entre atividade econômica, meio ambiente e bem estar da 

sociedade, ou seja, desenvolvimento econômico e conservação da natureza.  

A aplicação do conceito à realidade requer, no entanto, uma série de medidas 

tanto por parte do Poder Público como da iniciativa privada e de cada um indivi-

dualmente, pois tem como premissa uma nova forma de se produzir e prestar 

serviços sem trazer prejuízos ao meio ambiente e, indiretamente, à sociedade 

em geral.  

 

2. Na busca de soluções para a promoção das mudanças dos padrões de 

consumo e produção e a adoção de novos referenciais de sustentabilidade 

ambiental pelos órgãos públicos, o Ministério do Meio Ambiente lançou a 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), de que forma esse pro-

grama já é ou pode ser realizado em seu local de trabalho? 

A A3P visa minimizar e/ou eliminar os impactos das práticas administrativas e 

operacionais no meio ambiente, por meio da adoção de ações que promovam o 

uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, além do manejo ade-

quado dos resíduos. Busca-se adequar o comportamento do consumo do Go-

verno aos preceitos constitucionais sobre a responsabilidade ambiental compar-

tilhada, que é tarefa de todos os segmentos da sociedade, do setor público e do 

produtivo. 

A A3P foi estruturada a partir de 5 eixos temáticos prioritários e as ações decor-

rentes de cada um foram definidas tendo por base a política dos 5 Rs: repensar, 

reduzir, reutilizar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos 
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socioambientais significativos. Como isso as formas de uso da agenda envolvem 

questões relacionadas à geração de resíduos; como usar de forma adequada os 

recursos naturais (água e energia), dentro da instalação predial ocupada pela 

administração pública; adquirir produtos de empresas que respeitam o meio am-

biente; capacitar os gestores públicos em relação às questões ambientais, entre 

outras ações a serem incorporadas nas atividades de rotina dos servidores 

(BRASIL, 2006).  

Estas e outras ações podem aparecer como resposta, tendo em vista que estará 

vinculada com o local de trabalho dos participantes. 

 

3. Como a A3P pode ser utilizada para conservação e uso racional dos re-

cursos hídricos? 

O eixo temático 1 da Agenda Ambiental na Administração Pública diz respeito 

ao uso racional dos recursos naturais e bens públicos, e envolve diretamente a 

água e seu uso eficiente e racional, desde o seu uso direto nas ações cotidianas 

e instalações (aqui entra também o eixo 6, que fala das construções sustentá-

veis), como no seu uso indireto, ou seja, o consumo de produtos que tenham 

água em sua composição/fabricação. Fator esse que implica no eixo 5, que se 

refere às compras sustentáveis. E tem-se ainda o eixo 2 sobre a adequada ges-

tão dos resíduos gerados que inclui os efluentes e resíduos sólidos e toda polu-

ição que podem ocasionar aos recursos hídricos se não coletados e tratados de 

forma adequada. 

 

GABARITO DO ROTEIRO DE LEITURA – Texto 2 

 

1. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) surgiu em 1999 

como um projeto do Ministério do Meio Ambiente que buscava a revisão 

dos padrões de produção e consumo e a adoção de novos referenciais de 

sustentabilidade ambiental nas instituições da administração pública. 

Quais são seus objetivos? 

A3P além de estimular a reflexão e a mudança de atitude dos servidores para 

que os mesmos incorporem os critérios de gestão socioambiental em suas ativi-

dades rotineiras, também busca, segundo Brasil (2006): 
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- Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais; 

- Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos instituci-

onais; 

- Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção 

de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública; 

- Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela exe-

cução das atividades de caráter administrativo e operacional; 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

 

2. A A3P foi estruturada tendo por base a política dos 5 Rs: repensar, redu-

zir, reutilizar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos so-

cioambientais significativos. De que forma cada um dos “Rs” pode ser in-

corporado nas ações diárias do seu local de trabalho? 

De acordo com Brasil (2006; 2007), os Rs significam: 

1 - Repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e descarte 

adotados, como por exemplo, o uso de copos descartáveis para se tomar água, 

podendo ser substituídos por utensílios individuais duráveis, em que cada um 

assume a responsabilidade de cuidar do mesmo; 

2 - Recusar possibilidades de consumo desnecessário e produtos que gerem 

impactos ambientais significativos, como o uso de papel clorado, o mesmo pode 

ser substituído por papel reciclado ou sem o uso de cloro para branqueamento, 

além de ações para diminuir o uso desse material, como por exemplo, imprimir 

apenas o necessário, utilizando ambos os lados da folha. 

3 – Reduzir, evitando os desperdícios, consumir menos produtos, preferindo 

aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e que tenham 

maior durabilidade. Como por exemplo, guardar os documentos em meio digital, 

como em programas específicos, servidores, pen drives, HD externo, substi-

tuindo o uso de papel ao máximo. 

4 – Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é resíduo, 

reaproveitando tudo o que estiver em bom estado. É ser criativo, inovador 

usando um produto de diferentes maneiras. Como por exemplo, reutilizar caixas 

plásticas ou de papelão ou ainda outras embalagens para guardar diferentes 

materiais. 
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5 – Reciclar é transformar materiais usados em matérias-primas para outros pro-

dutos por meio de processos industriais. O que se pode fazer é segregar ade-

quadamente os resíduos gerados no ambiente de trabalho, para que esses pos-

sam ser destinados à reciclagem, conforme o Plano de Gerenciamento de Resí-

duos (PGRS) de cada instituição. 

Na resposta acima foram apresentados exemplos de ações que podem ser in-

corporadas no ambiente de trabalho dos participantes, mas outros podem ser 

apresentados. 

 

3. Como a A3P pode ser transferida para uso em casa e nas atividades co-

tidianas? 

Há muitas coisas que podem ser feitas a nível individual, como por exemplo 

(ECODIMENSÃO, 2014; SINDUSCON-SP, 2005): 

- Reduzir todas as formas de desperdício; 

- Separar os resíduos gerados, simplesmente separando o lixo "seco" do lixo 

"molhado", ou "orgânico" e "inorgânico" e destiná-los corretamente (inclusive os 

resíduos perigosos); 

- Repensar as formas de consumo, refletindo antes de comprar alguma coisa, se 

realmente o produto é necessário. E ao comprar, escolher produtos de forma 

criteriosa, dando preferência àqueles mais duráveis ou que possam ser reutilizá-

veis, com embalagens recicláveis, retornáveis e/ou produtos vendidos de forma 

concentrada; - Não desperdiçar energia elétrica ou água, desligando lâmpadas 

e equipamentos quando não estiverem sendo usados, localizar e reparar vaza-

mentos de torneiras, usar eletrodoméstico e lâmpadas eficientes, torneiras e 

descargas econômicas, manter os filtros do sistema de ar condicionado e venti-

lação sempre limpos; 

- Evitar os descartáveis e produtos poluentes e tóxicos; 

- Reduzir o uso de veículos, usando o transporte coletivo ou solidário, bicicletas; 

- Adequar as construções, aproveitando melhor a iluminação natural, o uso aque-

cimento solar, cisternas. 
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GABARITO DO ROTEIRO DE LEITURA – Texto 3 

 

1. No que consiste o Programa Agenda Ambiental na Administração Pú-

blica (A3P)?  

A A3P é um programa que visa promover a sustentabilidade socioambiental e 

inserir novos critérios nas atividades da administração pública. O programa tem 

como objetivo principal estimular o reflexo e a mudança de atitude dos servidores 

em suas atividades rotineiras para que os mesmos incorporem os critérios de 

gestão que vão desde economia de água e energia, redução dos gastos institu-

cionais (compras e contratação de serviços) até uma gestão adequada dos resí-

duos gerados e dos recursos naturais utilizados, além da promoção da qualidade 

de vida no ambiente de trabalho (BRASIL, 2006; BRASIL, 2007). 

 

2. A sustentabilidade da gestão pública exige mudanças de atitudes e de 

práticas e para acontecer, precisa de um esforço coletivo para transformar 

a intenção do que está no papel em um compromisso. Que ações diárias 

os administradores/servidores podem realizar para contribuir com os obje-

tivos da A3P? 

As respostas podem ser bastante variadas, conforme o público participante, ms 

no geral podem colaborar por meio da adoção de medidas que permitam a redu-

ção de impactos socioambientais negativos, como a redução no consumo de 

energia elétrica e produtos como o papel, copos plásticos, o uso eficiente da 

água, realizar licitações sustentáveis de bens e materiais mais duráveis e menos 

poluentes, a redução na geração de resíduos e a segregação correta para des-

tinação correta de resíduos perigosos, coleta seletiva e a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, como ações de prevenção de riscos ambientais e para 

saúde do servidor. Mas também podem realizar ações também nas suas ativida-

des cotidianas em casa, no seu condomínio, em todos os lugares. 
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3. Qualquer instituição pública, de qualquer esfera do governo, pode e deve 

implementar a A3P, basta promover as ações estabelecidas. Que ações são 

essas? 

A A3P é uma iniciativa que demanda o engajamento individual e coletivo, sendo 

que os parceiros interessados devem demonstrar o comprometimento da insti-

tuição através de uma gestão transparente, dessa forma, o 1º passo é criar uma 

Comissão Gestora da A3P para facilitar a comunicação do Programa; 2º realizar 

um diagnóstico da instituição, onde serão levantados os problemas de consumo 

excessivo; 3º desenvolver planos de ação com metas; 4º sensibilizar e capacitar 

os servidores; 5º realizar avaliações periódicas e monitoramento dessas ações, 

para avaliar o desperdício e também determinar a eficiência do Programa (BRA-

SIL, 2006; BRASIL, 2007). 
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8. CONCLUSÕES SOBRE OS PROBLEMAS ABORDADOS NOS TEXTOS 

A decisão de como agir no meio ambiente de forma sustentada e proteger os 

recursos naturais deve fazer parte da rotina diária de cada um, inclusive no setor 

público. Por isso foi criada a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

de forma a trazer objetivos e um plano de ação para o desenvolvimento de ativi-

dades e atitudes rotineiras, contribuindo com a qualidade de vida e o bem-estar 

dos envolvidos nas ações e indiretamente de toda a sociedade. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que os participantes verifiquem o quanto suas ações cotidianas, no 

caso, no ambiente de trabalho, podem ser de grande importância na conserva-

ção dos recursos naturais, para melhoria da qualidade de vida e para o bem-

estar da população de modo geral. 
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