O QUE É A3P
A Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P - é um programa que visa implementar a
gestão socioambiental sustentável das atividades administrativas e operacionais do Governo. A
A3P tem como princípios a inserção dos critérios ambientais; que vão desde uma mudança nos
investimentos, compras e contratação de serviços pelo governo; até uma gestão adequada dos
resíduos gerados e dos recursos naturais utilizados tendo como principal objetivo a melhoria na
qualidade de vida no ambiente de trabalho.
A A3P é uma decisão voluntária respondendo à compreensão de que o Governo Federal possui
um papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de novos
referenciais em busca da sustentabilidade socioambiental. O programa tem como diretriz a
sensibilização dos gestores públicos para as questões socioambientais, estimulando-os a
incorporar princípios e critérios de gestão ambiental nas atividades administrativas, por meio da
adoção de ações que promovam o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, o
manejo adequado e a diminuição do volume de resíduos gerados, ações de licitação
sustentável/compras verdes e ainda ao processo de formação continuada dos servidores públicos.

A Agenda se fundamenta nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21 que indica aos países
o “estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de produção e
consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos
padrões insustentáveis de consumo”; no Princípio 8 da Declaração do Rio/92 que afirma que “os
Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover
políticas demográficas adequadas”; e ainda na Declaração de Johannesburgo que institui a
"adoção do consumo sustentável como princípio basilar do desenvolvimento sustentável".

A A3P é um convite ao engajamento individual e coletivo para a mudança de hábitos e a difusão
da ação. Nesse sentido, convidamos você a repensar a sua atuação pessoal e profissional, visando
à construção de uma nova cultura institucional.

