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Criar uma comissão interna que 
deverá sensibilizar, promover 
diálogos, planejar, executar e 
monitorar as ações da agenda.

Fazer um levantamento de dados 
da situação socioambiental da 
instituição, de modo que ações 
específicas adequadas às 
necessidades do órgão possam 
ser implementadas.

Elaborar o Plano de Gestão 
Socioambiental (PGS) com as 
ações, objetivos e metas que 
serão realizadas a partir dos 
recursos físicos e financeiros 
disponíveis.

Hora de agir!
Nesta etapa, as ações pensadas 
entram em prática por meio de 
campanhas, cursos, treinamentos, 
publicações de material educativo, 
entre outros. 

Monitoramento e avaliação
É necessário que a comissão interna 
construa um sistema de avaliação 
pensado para verificar o desempenho 
das ações, identificar falhas e desenvolver 
novas estratégias que sejam eficientes. 

Todos esses passos devem ser 
realizados de forma coletiva e 
constante dentro da instituição,  
dessa forma, diálogos e práticas 
devem ser permanentes.
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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;

Construções e contratações 
sustentáveis.

Saiba como implantar a 
A3P na sua instituição

O diagnóstico deve ser baseado 
nos seguintes Eixos da A3P: 
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A Agenda Ambiental na Administração Pública 
ou A3P é um programa do Ministério do Meio 
Ambiente que busca incentivar práticas de 
sustentabilidade nos órgãos públicos do país. 

No Maranhão, a Agenda ganha evidência 
através da servidora Karina Coqueiro, da SEPLAN, 
vencedora do Prêmio Você Faz a Diferença em 
2019, e está sendo implementada pela Escola 
de Governo do Maranhão (EGMA), através do 
LABIGOV, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (SEMA) e a Secretaria 
de Estado de Planejamento (SEPLAN). 

Você sabe o que é A3P?


