
COMISSÃO MULTISSETORIAL  
A3P-EMPREL 

PROJETO EMPREL SUSTENTÁVEL 

PREFEITURA DO RECIFE 



O QUE É  A AGENDA 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 é uma decisão voluntária respondendo à compreensão de que 

o Governo Municipal possui um papel estratégico na revisão dos 

padrões de produção e consumo e na adoção de novos referenciais 

em busca da sustentabilidade socioambiental. 



EIXOS TEMÁTICOS DA AGENDA A3P 

 

• Gestão Adequada de Resíduos 

• Compras e Licitações Sustentáveis 

• Uso Racional dos recursos 

• Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

• Sensibilização e capacitação dos servidores 

• Construções Sustentáveis 



A PREFEITURA DO RECIFE E A AGENDA A3P 

 

• A prefeitura do Recife aderiu a  A3P no dia 07 de junho de 2011. 

 

• A criação do Comitê Gestor da Prefeitura do Recife. 

 

• A criação da Comissão Multissetorial EMPREL se deu em 20 de 

Julho de 2012. 

 





ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
 

ENERGIA ELÉTRICA 

Elaborado o diagnóstico sobre o consumo de energia; 

Redução do Consumo de Energia;  

•Redução da demanda contratada; 

•Adequação da Iluminação Externa.  

•Aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado.         

 

ÁGUA 

Diagnóstico Consumo de ÁGUA; 

Implantação de dispositivos de dispensação (torneiras, descargas) 

mais econômicos; 

Reativação de um poço artesiano;  



ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
 

GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS 

Instalação de PEVs para coleta  seletiva de Vidro, plástico e  metal; 

Instalação de urna para coleta de pilhas e baterias; 

Instalação de caixas para coleta de papeis; 

Elaboração do projeto para construção de uma composteira para 

transformação do lixo orgânico em adubo natural. 
 



ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
 

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

Elaborado do inventário florístico - elaborado em parceria com o 

Jardim Botânico; 

Colocação de placas de identificação nas espécies catalogadas -(x 

placas); 

Ampliação do parque florístico (Plantada  muda de Pau Brasil e 

pitangueiras). 



ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Realização do I ciclo de palestra  EMPREL SUSTENTÁVEL;  

com apresentação do  Case implementação da A3p na Secretaria de 

Administração do estado de Pernambuco e da palestra “ Resíduos 

Sólidos na Visão do Catador” CICLO DE PALESTRA; 

Participação dos componentes da Comissão  EMPREL no curso de 

Introdução a Sustentabilidade Corporativa, em Recife/PE; 

Participação de  um membro da Comissão EMPREL no III Seminário 

Internacional sobre Resíduos de Equipamentos eletrônicos, em 

Recife/PE; 

Participação mensal  de representantes da Comissão EMPREL no 

Fórum Pernambucano para Construção Sustentável promovido pelo 

SINDUSCON; 



ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Participação de funcionários em Visitas/palestras sobre meio 

ambiente, promovida pela Comissão EMPREL, no  Jardim Botânico da 

Cidade do Recife; 

 

Participação mensal de Nilo Rocha no Fórum Estadual Lixo e 

Cidadania. 



ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
 

SUBSTITUIÇÃO DOS COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 

Elaborado o projeto para substituição dos copos descartáveis 

utilizados para beber água por canecas térmicas. 
 

ATIVIDADES DIVERSAS  
Foi criada a logomarca do Projeto EMPREL sustentável; 

Criação do alias meioambiente.emprel@recife.pe.gov.br 
Foi disponibilizada a fonte de impressão ecológica “Spranq eco 
sans” para ser utilizada como alternativa às fontes de impressão 
convencionais, já instalada em diversos computadores do parque da 

EMPREL; 

Foi implantado na Diretoria da Presidência a utilização de papel 
reciclado, utilização da fonte de impressão ecológica e utilização do 

timbre A3P e EMPREL Sustentável  em todas as correspondências 
oficiais da empresa. 



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
ENERGIA ELÉTRICA 

Estudo para diversificação da matriz de consumo de energia (solar) 

 

Ampliação da adequação da iluminação interna/externa. 
 

ÁGUA 

Elaboração de um projeto para captação de água das chuvas; 

Elaboração de um projeto para captação de água cinzas (Pias, 

chuveiros, lavatórios); 

Reativação de mais 2 poços artesianos. 
 

RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Construção da composteira; 

Aquisição de uma máquina forrageira. 



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

Colocação de placas de identificação nas demais espécies 

catalogadas; 

Ampliar o parque florístico. 

 

SUBSTITUIÇÃO DOS COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 

Adquirir as canecas; 

Construir mais uma Copa para apoio lavagem das canecas; 

Estudar alternativa para substituição dos copos plásticos utilizados 

para tomar café. 



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
ATIVIDADES DIVERSAS  

Realizar o planejamento estratégico das atividades do Projeto 

EMPREL  Sustentável (em desenvolvimento); 

Elaborar o diagnóstico sobre consumo de Toner/tinta; 

Elaborar o diagnóstico sobre o consumo de papel de impressão; 

Implementar software de gestão de documentos; 

Elaborar o projeto para construção de uma pista para caminhadas 

na EMPREL. (atividade em desenvolvimento). 

Promover palestra sobre o cultivo e uso de Plantas Medicinais; 

Reforma da área destinada a alocação dos resíduos sólidos na 

Emprel. 

Promover palestra sobre Atividade física, Alimentação saudável e 

Educação financeira. 




