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Onde ocorre e quem participa?

A A3P pode ser desenvolvida em toda a administração pública,  
nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e nas esferas de 
governo (municipal, estadual e federal). O Programa foi criado para ser 
aplicado na administração pública, mas pode ser usado como modelo de 
gestão socioambiental por outros segmentos da sociedade.

Objetivos da A3P

» Sensibilizar os gestores públicos 
para as questões socioambientais; 

» Estimular a incorporação de critérios para 
gestão social e ambiental nas atividades públicas;

» Promover a economia de recursos 
naturais e redução de gastos institucionais;

» Contribuir para revisão dos padrões de produção 
e consumo e na adoção de novos referenciais de  
sustentabilidade no âmbito da administração pública.

Eixos Temáticos da A3P

O que é A3P? 

A Agenda Ambiental na Administração Pública/A3P é um programa 
que visa implantar a responsabilidade socioambiental nas atividades 
administrativas e operacionais da administração pública.

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos

Gestão adequada dos resíduos gerados

Qualidade de vida no ambiente de trabalho

Sensibilização e capacitação dos servidores

Licitações sustentáveis
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Adesão formal

Para aderir formalmente à A3P é necessário firmar, entre os interessados  
e o MMA, um Termo de Adesão. O Termo de Adesão é o instrumento de 
compromisso para implantação da A3P nas instituições públicas e tem 
por finalidade integrar esforços para desenvolver projetos destinados a 
este fim:

Rede A3P

A A3P tem sido difundida e replicada por várias instituições públicas 
através do cadastro e participação na Rede A3P. A Rede é um canal de 
comunicação permanente que tem como intuito promover o intercâmbio 
técnico, difundir informações sobre temas relevantes à Agenda, sistematizar 
dados e informações sobre o desempenho ambiental das instituições 
e, ainda, incentivar e promover programas de formação e mudanças 
organizacionais, permitindo a troca de experiências. 

Ofício para encaminhamento dos documentos

Cópia do comprovante de regularidade fiscal

Cópia do comprovante de endereço

Plano de Trabalho impresso e em meio digital

Minuta do Termo de Adesão impressa e em meio digital

Cópias autenticadas do RG e do CPF

Cópia autenticada do ato de nomeação

Cópia de delegação de competência para a assinatura de atos

Como participar?

O MMA apoia tecnicamente os órgãos interessados em implementar 
a A3P. A participação pode ocorrer por meio da adesão formal ou 
através do cadastro na Rede A3P. 

» Do representante da instituição no Termo:

» Da instituição:

Para aderir à Rede basta enviar ao e-mail a3p@mma.gov.br seus dados contendo: 
nome, órgão, setor, e-mail, telefone e endereço completo.



Repensar

Reduzir

Reaproveitar

Reciclar

Recusar consumir 
produtos que 
gerem impactos 
socioambientais 
significativos
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Praticando


