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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Descrição de Localização da Obra 

O presente documento constitui o Plano de Gestão Socioambiental das Obras (PGSA) 

do contrato de “Prestação de serviços de engenharia para redução de perdas em áreas 

novas e remanescentes de alta vulnerabilidade social por meio de ações de regularização 

de ligações de água (9.000 unidades), execução de ligações inativas (500 unidades) e 

execução de ligações consumo zero (500 unidades), supressão da infraestrutura irregular, 

execução de ligações de esgoto (2.000 unidades) e recuperação de clientes, por meio de 

contrato de performance visando ao aumento da eficiência operacional nos setores de 

abastecimento do Município de SANTO ANDRÉ – Unidade de Negócio Centro – Diretoria 

Metropolitana – M.   

Esta obra faz parte do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo - Componente 1 – 

Expandir o Acesso, Reduzir Perdas e Ampliar a Resiliência dos Sistemas Produtores de 

Água na RMSP, subcomponente 1.1. Água Legal.     

O trabalho será desenvolvido nas áreas de comunidades no âmbito da Unidade de 

Gerenciamento Regional Tamanduateí, da qual o Município Santo André faz parte, situada 

na unidade de Negócio Centro – MC.  

1.2. Relação de Trechos ou Núcleos 

A Tabela a seguir indica os núcleos de obras do respectivo contrato. Inicialmente a 

Sabesp tinha previsto algumas áreas e conforme o andamento dos trabalhos e/ou o 

comportamento da demanda, a seleção de áreas foi alterada frete ao apresentado no 

Formulário Ambiental, a critério da Prefeitura de Santo André, contudo nesta alteração não 

implicará nas quantidades de ligações, e ainda não há a previsão de interferências 

ambientais, como supressão vegetal.  

Tabela 1 – Relação dos núcleos de obras do contrato Centro 

UGR Nome do Núcleo Característica Social Domicílios 

Santo André  Sítio dos Vianas Área de alta vulnerabilidade social 2444  

Santo André  Cata Preta I  Área de alta vulnerabilidade social 330 

Santo André Bougival Área de alta vulnerabilidade social 100 

Santo André Largo da Estação Área de alta vulnerabilidade social 100 

Santo André Portelinha Área de alta vulnerabilidade social 195 

Santo André Capuava Área de alta vulnerabilidade social 1150 

Santo André Capitanias Área de alta vulnerabilidade social 200 

Santo André Dominicanos ABB Área de alta vulnerabilidade social 680 

Santo André Espírito Santo Área de alta vulnerabilidade social 1000 

Santo André Condomínio Macarana Área de alta vulnerabilidade social 150 

Santo André Vista Alegre (Kibon) Área de alta vulnerabilidade social 3000 

Santo André Lamartine Área de alta vulnerabilidade social 530 

Santo André Eucaliptos Área de alta vulnerabilidade social 800 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp  



 

 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional da obra objeto do contrato é a prevista no organograma 

apresentado abaixo, que é parte integrante deste instrumento, podendo somente ser 

alterado após aprovação do Conselho Técnico/Executivo do Consórcio Eficiência EG 

Centro.  

Organograma Funcional da Equipe Socioambiental 

 

Fonte: Consórcio Eficiência EG Centro 

 

3. GESTÃO DE LICENCIAMENTO 

De acordo com o objeto do Programa e do conteúdo de seus Componentes e 

Subcomponentes 1.1 água legal, não será necessário, licenciamento ambiental conforme a 



 

 

Resolução SMA 54/2007, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e regularização de 

empreendimentos urbanísticos e de saneamento básico considerados de utilidade pública e 

de interesse social.  

4. CONTROLE DO LICENCIAMENTO E REQUISITOS LEGAIS  

Tabela 2 - Relação e informações dos Requisitos Legais aplicáveis e referenciais para as 

ações mitigadoras e preventiva à impactos e riscos ambientais  

INSTRUMENTO LEGAL EMENTA 

Lei Municipal n° 8.628/04  Estabelece diretrizes para a arborização urbana e disciplina a gestão do manejo das áreas verdes em 
Santo André  

Resolução Conama n° 001/86  Avaliação de Impacto Ambiental.  

Resolução Conama n° 009/93  Recolhimento e destinação adequada de óleos lubrificantes  

Resolução Conama n° 263/99  Dispõe sobre a destinação final de pilhas e bateria  

Resolução Conama n° 275/01  Estabelece código de cores para a diferenciação de resíduos e informações para a coleta seletiva.  

Resolução Conama n° 307/02  Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

Resolução Conama n° 369/06  Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP.  

Resolução Conama n° 377/06  Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.  

Resolução SMA 54/07 Dispõe sobre o licenciamento ambiental e regularização de empreendimentos urbanísticos e de 
saneamento básico considerados de utilidade pública e de interesse social e dá outras providências.  

Lei Federal n° 9.605/98  Lei de Crimes Ambientais 

Lei n° 13.579/09  
 

Define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - 
APRM-B  

Lei Municipal n° 13.614/2003  

Estabelece as diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo e 
espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de 
equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados; delega 
competência ao Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas da Secretaria de Infraestrutura 
Urbana para outorgar a permissão de uso; disciplina a execução das obras dela decorrentes, e dá outras 
providências.  

ABNT NBR n° 10.004:2004  
Esta Norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, 
para que possam ser gerenciados adequadamente.  

ABNT NBR 10151/2003  
Esta Norma fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, 
independente da existência de reclamações.  

ABNT NBR 11.174/90  
Esta Norma fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessárias ao 
armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes, de forma a proteger a saúde pública e o 
meio ambiente.  

CONVIAS   Controle de Uso de Vias Públicas  

Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA)  

Tem por objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir nos diversos setores produtivos e nas áreas de apoio da empresa, no sentido de que 
sejam adotadas medidas corretivas adequadas nas áreas de segurança, higiene e medicina do trabalho.  

Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - NR-09  

Restabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais.  

 

Também serão solicitados os documentos legais às empresas subcontratadas e 

apresentados nos relatórios mensais, como Licença de Operação, Alvará, CTF, entre outros. 



 

 

5. PLANO SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS 

5.1. Canteiro de Obras 

Registro fotográfico da localização do canteiro de obras Centro e instalações destinadas 

a alojamento, escritório administrativo/RH, segurança do trabalho, refeitório, sanitários, 

almoxarifado (armazenamento de materiais), espaço de vivência (integração e treinamento), 

salas de reuniões e recepção. 

Foto 1 – Localização Canteiro de Obras Santo André, Rua Azaléias, 60 – Vila Marina 

 
 

Foto 2 – Canteiro de Obras Santo André Foto 3 – Departamento de Segurança do 
Trabalho 

  

Foto 4 – Vestiário Foto 5 – Alojamento 



 

 

  

 
Foto 6 – Galpão para recebimento, 
armazenagem, separação, distribuição de 
materiais e equipamentos 

 
Foto 7 – Almoxarifado  

  

Foto 8 – Pátio  

 



 

 

5.2. Plano de Ataque das Obras 

5.2.1. Plano Global 



 

 

5.2.2. Plano detalhado para o período de 3 meses 

Planejamento de serviços (mês -1 a 0): A fim de executar o escopo do contrato com máxima eficiência e no 

menor período, os serviços operacionais serão planejados antes do início efetivo da obra. 

Mobilização de contrato (mês -1 a 0): Toda a estrutura necessária para execução dos serviços será mobilizada 

a partir dos recursos definidos no planejamento.   

Conhecimento da Situação Cadastral (Mês -1 a 3): O início efetivo dos serviços se dará a partir da visita às 

áreas e implementação das ações comerciais fundamentada na análise do Banco de Dados Cadastrais e mapas, 

fornecidos pela SABESP, e em inspeções estruturadas realizadas pelo consórcio em campo para melhor 

conhecimento do local, das condições construtivas e distribuição dos imóveis e da extensão da área física/núcleo 

definida para atuação. 

Topografia (Mês -1 a 3): Nessa etapa será verificada em campo a viabilidade técnica do projeto, levando-se em 

conta a existência de ponto de lançamento em rede coletora existente, bem como as condições topográficas do 

arruamento e dos imóveis a serem atendidos. 

Projeto (Mês 0 a 3): Para atingir a meta pretendida no contrato, o projeto será estudado e detalhado, com 

proposição de alternativas e soluções para adequação às condições urbanas encontradas em campo. Os 

caminhamentos de rede de água e esgoto assim como as interligações necessárias serão detalhados em projeto 

executivo 

Plano de Gestão Socioambiental (PGSA)- Planejamento e diagnóstico (Mês -1 a 3): Elaboração de Plano de 

Plano de Gestão socioambiental orientado para: a mobilização, a organização e fortalecimento social; a 

educação sanitária e ambiental e a geração de trabalho e renda (desenvolvimento socioeconômico comunidade).   

Adesões (início mês 01): Essa etapa tem como objetivo sensibilizar a família, ou seu (sua) responsável, quanto 

à importância de participação no programa, divulgando suas finalidades e etapas, e apresentando informações 

sobre a finalidade e o uso adequado do sistema de coleta e tratamento de esgoto e noções gerais de educação 

ambiental. 

Regularização de ligações de água (início mês 01 a 3): Implementação das ações corretivas incluindo as 

adequações ou transformações de cavaletes; instalação de caixas UMA; supressão de ligações clandestinas; 

execução de ligações; pequenas extensões de rede para viabilização das ligações nas vielas; eventual 

ressupressão de inativas. 

 Assentamento de rede de água (início mês 01 a 3): Execução de serviços de assentamento de tubos, de 

acordo com as especificações técnicas da SABESP. 



 

 

5.3. Riscos e Impactos Ambientais Identificadas e Medidas Preventivas e Mitigadoras 

Os Riscos e Impactos Identificados e Medidas Preventivas e Mitigadoras estão descritos na tabela abaixo: 



 

 

5.4. Interferências previstas e soluções 

São interferências de redes de infraestrutura e de concessionárias de serviços públicos 

(água, elétrica, televisão, gás e galerias de águas pluviais), também conhecidas como redes 

de drenagem, cursos d'água, dentre outras. Como não há cadastro das redes que 

identificaria todas as obras de terceiros que possam interferir na passagem da rede. Caso 

sejam encontradas interferências durante a escavação, a mesma será informada à 

SABESP, previamente à obra, para interlocução com as concessionárias e apresentadas no 

relatório mensal.  

5.5. Planos, Programas e Controles ambientais 

O consórcio irá aplicar os seguintes planos e programas necessários ao cumprimento da 

mitigação dos impactos, desde o início das obras, conforme solicitado. 

● Plano de Controle de Trânsito 

Serão instaladas placas, no entorno das obras, avisando sobre as obras, limites de 

velocidade, presença de veículos pesados, presença de trabalhadores, entre outros. Será 

feito o isolamento das áreas afetadas e a correta sinalização para orientação de passagem 

para os moradores das comunidades.   

● Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Os resíduos gerados no canteiro de obra como resíduo orgânico, papelão, plástico, vidro, 

serão separados seguindo as cores da coleta seletiva. 

Pilhas e baterias serão armazenadas nas dependências do canteiro de obra até serem 

encaminhadas ao ponto de descarte adequado. Empresas aderentes ao termo de 

Compromisso para a Logística Reversa de Pilhas e Baterias Portáteis, conforme relação de 

empresas previstas no site da CETESB1, sendo Carrefour Comércio e Indústria LTDA e/ou 

Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem.  

Todo o resíduo gerado durante as atividades da obra serão armazenados temporariamente 

em caçambas. O Controle de Transporte de Resíduos (CTR), responsável pela fiscalização, 

controle sobre geração, transporte e destinação final de resíduos e sua regularidade, serão 

apresentados nos relatórios mensais.  

● Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência 

Este plano irá definir a sistemática a ser seguida pelos colaboradores no Canteiro de obra e 

trechos, na Preparação e Resposta às Emergências, buscando prevenir e minimizar os 

efeitos associados às ocorrências relacionadas à segurança e saúde ocupacional. Na 

 
1https://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/wp-content/uploads/sites/27/2021/01/Relacao-das-Empresas-

Fabricantes-e-Importadoras-Aderentes-ao-Termo-de-Compromisso-para-a-Logistica-Reversa-de-Pilhas-e-
Baterias-Portateis-empresas-aderentes-novo-TCLR.pdf 



 

 

prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, 

visando, em caso de sinistro, proteger a vida, a fauna, a flora, o patrimônio e reduzir os 

danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado.   

● Controle de Efluentes Líquidos 

A limpeza e manutenção dos banheiros químicos utilizados nos trechos de obras serão 

realizadas duas vezes por semana pela empresa responsável pela locação. Os efluentes 

gerados nos contêineres no canteiro de obras serão lançados nos pontos de água e esgoto. 

As evidências de controle dos efluências serão apresentadas nos relatórios mensais.  

● Monitoramento de Ruído 

O plano será fundamentado na Resolução CONAMA 001 de março de 1990 e NBR 

10.151/2000.O indicador ambiental a ser utilizado para avaliar a situação sonora será o nível 

sonoro tanto na AID (Áreas de Influência Direta) quanto na ADA (Áreas Diretamente 

Afetadas) de acordo com a métrica, presente na ABNT NBR 10.151 (2000), associada à 

Resolução CONAMA 001 (1990). O monitoramento será realizado por empresa 

especializada com periodicidade semestral no canteiro e em campo, medindo e monitorando 

os equipamentos e fornecendo EPIs e EPCs, caso necessário. Os resultados serão 

apresentados em relatórios semestrais. E nos relatórios mensais será relatado se ocorreu 

ou não monitoramento. 

● Monitoramento de Poluição Atmosférica 

Será monitorada periodicamente a emissão de fumaça preta nos equipamentos e veículos 

alugados com motores a diesel através da Escala de Ringelmann reduzida. Os indicadores 

de poluição serão estabelecidos conforme o que preconiza o art. 1º da Portaria Minter nº 

100 de 14 de julho de 1980 do Ministério do Interior e os critérios ambientais adotados para 

verificação dos níveis de emissões atmosféricas conforme indicados pela NBR 6016:1986. 

Os dados de monitoramento serão apresentados em relatórios anuais de acompanhamento 

e nos relatórios mensais será relatado os monitoramentos das comunidades.   

● Interferência em APP e Controle de proteção e supressão de vegetal  

Caso haja intercorrência que acabe por demandar ações de supressão vegetal e 

intervenções em área de APP, será antecipadamente informada à SABESP, e se houver a 

necessidade, posteriormente, será solicitada a autorização dos órgãos responsáveis e 

atendidas, dentro do presente PGSA pela executora da obra, todas as exigências legais e 

de compensação indicadas.  O paisagismo será implantado de acordo com a necessidade 

de execução.   

● Controle de emissão de poeira  



 

 

Será realizada umidificação do solo nas áreas de execução das obras para minimizar os 

impactos negativos gerados por esses aspectos e não favorecer a aspersão de poeira.  

● Controle de erosão e assoreamento de corpos d'água 

Em todos os trechos em que ocorrerá abertura de valas, será mantido o controle dos 

resíduos sólidos gerados, evitando o carregamento destes pela chuva ou pelo vento. As 

valas serão fechadas no mesmo dia evitando a erosão. Os resultados serão apresentados 

em relatórios mensais. 

● Procedimento para desmobilização de frente de trabalho 

Ao final das obras, todas as áreas serão recuperadas. Os passivos que forem observados 

ainda durante a realização das obras deverão ser tratados imediatamente, para que no final 

das obras o trecho tenha aspecto natural e estável geotecnicamente. Os resultados serão 

apresentados por meio de relatórios fotográficos. 

● Procedimento para desmobilização de frente de trabalho 

Ao final das obras, todas as áreas serão recuperadas. Os passivos que forem observados 

ainda durante a realização das obras deverão ser tratados imediatamente, para que no final 

das obras o trecho tenha aspecto natural e estável geotecnicamente. Os resultados serão 

apresentados por meio de relatórios fotográficos.  

● Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do 

Trabalho;  

Implantação e implementação de programas que visam à saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores, como: 

− Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

− Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT); 

− Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

− Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

− Investimento em Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e em 

Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

● Educação Sanitária e Ambiental e Código de Conduta dos Trabalhadores;  

− Promoção do processo educativo que esclareça e valorize a infraestrutura 

implantada e busque mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente 

e à vida saudável, na redução de doenças e melhoria dos níveis de saúde 

da população;  



 

 

− Demonstração das responsabilidades dos beneficiários na correta 

utilização e preservação dos serviços implantados, tanto os individuais 

como os coletivos;  

− Preparação da comunidade para a correta utilização especialmente no 

que diz respeito às unidades sanitárias e à rede de esgoto;  

− Promoção de atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento 

dos equipamentos sociais e comunitários disponibilizados, notadamente 

aqueles disponibilizados pelo projeto executado;  

− Preparação das pessoas para a transformação em clientes, apresentado 

os aspectos formais ligados à tarifa, detalhando as especificidades da 

conta e apresentando os canais permanentes de informação.  

− Propiciar uma integração com os componentes ambiental e de 

comunicação social;  

− Promoção de campanhas educativas para promoção da saúde, correta 

utilização, preservação dos serviços implantados, uso racional da água e 

da energia elétrica e descarte adequado de resíduos sólidos e do resíduo 

de óleos vegetal;  

− Ter especial atenção com as informações para segmentos específicos das 

comunidades com dificuldades, como os analfabetos, ou com 

necessidades mais amplas como os comerciantes impactados pelas 

obras;  

− Divulgação de informações, programas e projetos de natureza ambiental 

para ampliação da consciência ecológica das populações.  

− Estímulo à busca de parcerias para promoção, em caráter permanente, 

das ações de educação ambiental nas comunidades em que estão sendo 

desenvolvidas essas ações;  

− Estabelecer parcerias com entidades públicas ou de âmbito local para 

consecução desses objetivos.  

● Plano de ações relacionadas ao cumprimento das medidas de prevenção contra 

a COVID-19, voltadas à segurança dos trabalhadores, bem como, ao entorno das 

obras.  

✔ Medidas de Prevenção 

Afixar cartazes com dicas gerais de prevenção contra o CORONAVÍRUS durante o 

trabalho:  

− Higienização das mãos, como usar e descartar máscara e luvas 

corretamente;  



 

 

− Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, copos, 

talheres, pratos, garrafa, roupa de cama entre outros;  

− Deixar janelas abertas para diminuir as chances de infecção;  

− Evitar contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, beijo, 

entre outros;  

− Higienizar as ferramentas e maquinários compartilhados por 

profissionais antes de iniciar o uso e ao término; higienização dos 

veículos; 

− Higienização dos Veículos: interna e externa; 

− No transporte de Trabalhadores.  

6. PLANO SOCIAL 

6.1. Perfil das comunidades 

Os perfis de comunidades, foram elaborados a partir dos seguintes elementos: (1) 

localização no território, (2) características domiciliares, (3) porte do assentamento (4) dados 

do IPVS. Seu intuito é representar grupos que apresentem homogeneidade entre os 

assentamentos que os compõem, e heterogeneidade entre os que estão inseridos em 

grupos distintos.  

Esta tipologia se configura como um instrumento analítico e abstrato, que visa servir 

como um guia e auxiliar a compreensão da variedade de fenômenos que existem na 

sociedade. Portanto, ela não corresponde fielmente à realidade e apresenta imperfeições, 

mas contribui para identificar e melhor caracterizar um assentamento em relação aos 

demais e para embasar o desenvolvimento de intervenções e ações sociais mais adequadas 

às diferentes realidades contextuais.  

A aplicação dos elementos que orientaram a elaboração do perfil das comunidades 

resultou na identificação de cinco grupos, que estão descritos a seguir:  

O Grupo 1 representa os bairros formais, loteamentos irregulares e informais ou favelas 

que já estão urbanizados, se situam na área urbana e contam com uma infraestrutura 

adequada, estando majoritariamente incluídas em áreas com IPVS 3. De forma geral, eles 

estão consolidados e são constituídos principalmente por casas de alvenaria. 

Independentemente do seu porte populacional, estas regiões estão mais integradas aos 

bairros do seu entorno e à cidade formal. Estes assentamentos têm um histórico antigo de 

“camadas de urbanização”, ou seja, tem histórico de constantes intervenções urbanísticas e 

abrigam poucas parcelas do seu território em situação de risco ou com população em 

situação de elevada vulnerabilidade socioambiental, portanto demandando em seu conjunto 

pouca necessidade de intervenção governamental. A ação do Programa Água Legal se dará 



 

 

nas pequenas porções do território que ainda não estão consolidadas. Pode haver 

reassentamento, mas em escala bastante reduzida. Estão contidas neste grupo as 

comunidades Largo da Estação e Capitanias.  

Os Grupos 2 e 3, por sua vez, se referem a complexos ou favelas de grande porte, com 

mais de 1.000 moradias, e que, embora sejam consolidáveis, ainda não estão totalmente 

consolidadas, estando contidas majoritariamente em áreas com IPVS 4. De modo geral, 

contam com “camadas de intervenção”, que resultaram em um território fragmentado: parte 

dele já foi urbanizado, está consolidado e sem áreas de risco, outra parte – seja ele uma 

área remanescente ou uma nova ocupação - ainda não está urbanizado ou consolidado e 

apresenta algumas áreas de risco e elevada vulnerabilidade socioambiental. Dado o porte 

desses assentamentos, as intervenções do Programa Água Legal nestas regiões 

dificilmente atingirão todo o território, sendo mais provável que elas sejam concentradas nas 

partes que ainda estão para serem consolidadas.   

Em que pesem estas semelhanças, esses dois grupos diferem em relação à sua 

localização territorial. O Grupo 2 se localiza em áreas urbanas e centrais, enquanto o Grupo 

3, em áreas periféricas.  

Já o Grupo 4 agrega assentamentos precários de pequeno ou médio porte, com até 

1000 moradias. Neste grupo, as intervenções governamentais se deram em pequena escala 

ou inexistiram e seus moradores possuem reduzido acesso a serviços públicos e a 

infraestrutura adequada. São, no geral, ocupações mais recentes e não necessariamente 

formadas por casas de alvenaria, estando majoritariamente em áreas com IPVS 5 e 6. A 

atuação do Programa Água Legal pode se referir a partes (áreas novas ou remanescentes) 

ou à totalidade do território nesses assentamentos. Estão contidas nestes grupos as 

comunidades Portelinha, Cata Preta I 

Para a determinação dos grupos nos quais estão contidas estas comunidades, foram 

utilizados sobretudo informações do IPVS, bem como análises in loco em visitas às 

comunidades e dados da pesquisa censo elaborada junto à realização das adesões nas 

comunidades. As demais comunidades previstas em edital que ainda não foram incluídas 

nos perfis elencados acima, serão incluídas após a entrada nas comunidades e início da 

realização da pesquisa censo, devendo ser apresentadas nos relatórios mensais



 

 

6.2. Riscos e impactos sociais identificados e medidas preventivas e mitigadoras 

 



 

 



 

 

6.3. Salvaguarda de reassentamento 

Especificamente quanto ao contrato do Programa Água Legal a que se refere este 

documento não haverá a necessidade de realização de reassentamentos de nenhum tipo, 

portanto não havendo necessidade de provisão de salvaguardas para este fim.  

 

6.4. Participação Comunitária 

6.4.1. Apresentação inicial2 

De modo a estabelecer uma relação de trocas entre a proponente, na figura da Sabesp, e 

a população local, realizam-se previamente à execução das obras apresentações à 

população local e lideranças. Abaixo segue a estruturação das ações realizadas nas 

comunidades que estão ou que serão atendidas pela Programa Água Legal: 

● Apresentação do Programa Água Legal 

● Benefícios da regularização do fornecimento da água 

● Aplicabilidade e funcionamento da tarifa social 

● Passos para regularização e gratuidade do serviço 

● Etapa de obra e pós-obra 

● Abertura para dúvidas 

Dentre as comunidades previstas na Tabela 1, já foram realizadas atividades para 

apresentação do Programa às comunidades listadas na tabela abaixo: 

Comunidade Data de realização Participantes 

Espírito Santo 27/07/2021 Equipe do Consórcio Eficiência EG, equipe Sabesp, liderança. 

Cata Preta 24/08/2021 
Equipe do Consórcio Eficiência EG, equipe Sabesp, liderança e equipe 
Prefeitura e Santo André. 

Portelinha 26/08/2021 
Equipe do Consórcio Eficiência EG, equipe Sabesp, liderança e equipe 
Prefeitura e Santo André. 

Capitanias 31/08/2021 
Equipe do Consórcio Eficiência EG, equipe Sabesp, liderança e equipe 
Prefeitura e Santo André. 

 

Durante a realização das apresentações, foi aberto espaço para que os moradores locais 

pudessem expressar suas percepções e desejos quanto à realização do Programa nos locais. 

Os principais pontos trazidos pelos moradores tratavam da possibilidade da regularização do 

esgotamento sanitário local, este de competência da Sabesp e tratado durante a 

 
2De forma a atender ao Formulário Socioambiental que, inicialmente, estabeleceu a consulta pública como forma 

de apresentação do Programa à comunidade, o Consórcio Eficiência EG – Santo André realizou encontros com a 
população envolvida e em alguns casos foi realizado o ‘porta a porta’, sempre respeitando as leis sanitárias 
vigentes. Pois, conforme Manual Gestão Socioambiental – MGSA, Sabesp, página 78, a consulta pública não se 
faz necessária, em virtude do porte, natureza e significância de potenciais impactos do Programa Água Legal. 



 

 

apresentação como objeto de intervenção futura, bem como pedidos quanto a regularização 

fundiária, de competência da Prefeitura e tratado como tal durante o evento.  

As demais comunidades devem receber as visitas para apresentação do Programa 

conforme liberação da Sabesp para a realização das obras, devendo, assim como nas já 

atendidas, ter o contato realizado previamente ao início das atividades do Consórcio na 

comunidade.  

 

Abaixo segue registro das apresentações nas comunidades: 

 

Foto 1: Equipe Sabesp e do Consórcio em atuação para apresentação do Programa à 

população local 

 

 

 

Foto 2: Equipe Sabesp e do Consórcio realizando apresentação do Programa para a 
população local 



 

 

 

 

Foto 3: Equipe Sabesp e do Consórcio em atuação para apresentação do Programa a 
população da comunidade Cata Preta 

 

6.4.2. Ações programadas3 

Para desenvolver o trabalho socioambiental, propomos uma metodologia participativa 

apontam-se como premissas fundamentais a transparência, ética, cidadania, sustentabilidade 

e confiabilidade das ações planejadas, busca de soluções que representem o interesse 

coletivo, com estratégias de abordagens que possibilitem garantir a informação adequada e a 

apropriação das práticas socioambientais através de um processo socioeducativo e no 

cumprimento das atividades propostas, em consonância com os eixos do MGSA de 

Fortalecimento Comunitário, Educação Ambiental, Geração de Trabalho e Renda e 

Fortalecimento de Gênero. Desta forma, buscando o alinhamento entre os objetivos do 

Programa, deste PGSA e da realidade das comunidades beneficiadas, todo o processo de 

definição e planejamento das ações é apoiado por levantamentos prévios realizados por meio 

de pesquisa censo aplicada a todas às famílias aderidas ao Programa e durante os plantões 

sociais realizados. 

Abaixo segue o fluxo de atuação do Consórcio: 

 
3 Todas as ações executadas serão objeto de avaliação por parte dos seus participantes, devendo-se, em todos os 

casos, além da percepção dos participantes realizar-se o levantamento do gênero e faixa etária dos participantes.  



 

 

 

O trabalho terá como tema transversal o saneamento e as melhorias advindas com as 

intervenções físicas da obra, através dos impactos no cotidiano e nas condições de saúde e 

qualidade de vida dos moradores das regiões atendidas pelas obras. Durante todas as ações 

descritas almeja-se a construção do conhecimento de forma coletiva, interativa e respeitando 

o conhecimento prévio dos participantes e as especificidades típicas da realidade local.  

Em seguida, serão detalhadas as atividades que deverão ser desenvolvidas neste projeto:  

 

AÇÃO: GOVERNANÇA COLABORATIVA – O LÍDER COMO AGENTE ENGAJADOR NA 

COMUNIDADE  

Eixo: Fortalecimento Comunitário 

Quadro de Resumo: 

Período de execução das etapas: 12 meses 
Objetivo: Desenvolver os líderes da região do Programa Água Legal, de modo a qualificá-los 
enquanto zeladores comunitários 
Público: Lideranças da região de abrangência do Programa Água Legal 
Local: comunidades beneficiadas pelo Programa Água Legal  

 

Detalhamento da ação: A Governança Colaborativa apresenta-se como um tipo de 

governança pública contemporânea, que atua em uma rede que abarca políticas e serviços 



 

 

públicos e privados.  A implantação deste tipo de governança, é construída a partir do reforço 

e/ou criação de confiança, interdependência, reciprocidade e cooperação. A partir disso são 

estabelecidas parcerias com os poderes públicos, empresas e direito participativo da 

sociedade civil, trabalhando de forma a mobilizar a comunidade e seus líderes e integrar a 

sociedade nos acontecimentos, tornando-os uma sociedade civil participativa e articuladora 

entre as ações públicas e políticas na sua região de pertencimento. 

1ª etapa: Mapeamento da governança colaborativa e busca de parcerias: Inicialmente 

deverá ser realizado o mapeamento dos líderes comunitários, órgãos de saúde, ONGs, 

órgãos públicos, pontos de apoio em subprefeituras e pessoas influentes nas regiões 

atendidas pelo Programa Água Legal, que poderão ter interesse em apoiar a execução do 

projeto. O objetivo nesta primeira etapa é entender as estruturas de governança pré-

existentes, criando a partir delas uma rede de apoio ao projeto. Essa estruturação oferecerá 

maior orientação às ações, permitirá o levantamento de mais informações e disponibilizará 

mais ferramentas para execução do plano. 

2ª etapa: Formalizar parcerias e realizar reuniões: Esta etapa deverá ser dedicada ao 

contato com as lideranças comunitárias por meio de reuniões para apresentação das ações 

do projeto.  Durante essas reuniões, que deverão ser mediadas pela equipe do Consórcio, os 

líderes preencherão um questionário indicando em quais ações podem ajudar mais 

ativamente. 

Agenda da ação:  

Apresentação (30 minutos) – Visão geral do projeto, abarcando os objetivos, expectativas e 

relação das ações previstas, incluindo também a sua forma de execução. Para isso, deverá 

ser utilizado como base para construção da reunião o diagnóstico elaborado previamente 

demonstrando como as ações foram criadas pensando no eixo da ação. Neste encontro 

deverá ser reforçada a importância de cada um dos líderes na execução das ações e na 

construção da rede de governança colaborativa.  

Dúvidas (15 minutos) –Após a apresentação, o espaço será aberto um espaço para 

perguntas, dúvidas e questionamentos das lideranças a respeito das ações do projeto. 

Governança Colaborativa (15 minutos) – Apresentação teórica do conceito de governança 

colaborativa e sua correlação com as ações que serão executadas. 

Discussão (30 a 40 minutos) –Discussão sobre o que se espera dos líderes com mapeamento 

das ações em que cada um dos líderes poderá apoiar mais ativamente. Ao fim da reunião os 

líderes serão estimulados a trazer nas reuniões seguintes uma problemática/demanda/história 

sobre os temas abordados para fortalecimento da ideia de pertencimento dos líderes no 

projeto. 



 

 

3ª etapa: Formação Online de Liderança Comunitária: Como parte integrante da ação 

deverá ser aplicado treinamento online, para todos os líderes participantes da ação. Neste 

treinamento serão repassadas técnicas de liderança comunitária, incluindo temas sobre 

comunicação clara e objetiva, negociação, temas voltados à construção de uma rede de 

contatos para solucionar as demandas da comunidade local, bem como temas ligados às 

demandas socioambientais de comunidade, permitindo a formação desses líderes enquanto 

solucionadores dos problemas e articulações na sua comunidade. A formação também 

permitirá que os líderes participantes compreendam os objetivos de futuro do grupo, seu 

posicionamento e pontos de vista, permitindo que o grupo realize reflexões para agregar valor 

aos indivíduos e famílias da comunidade, ampliando a qualidade das interações, com traços 

de inovação, buscando a expansão do potencial de cada região. 

Nesta fase, será comunicada a ação de Zeladoria. Em seguida, serão iniciadas as inscrições.  

 

AÇÃO: SANEAMENTO E VIDA – HISTÓRIAS QUE INSPIRAM 

Eixo: Educação Ambiental 

Quadro Resumo: 

Quantidade de etapas: 4 etapas 
Período de execução das etapas: 3 meses 
Objetivo: Criação de 1 grupo formado por moradores das diversas comunidades 
atendidas pelo Programa, para produção audiovisual sobre Saneamento a fim de gerar 
valor com relação ao serviço de saneamento, ou seja, demonstrar, mobilizar e sensibilizar 
a comunidade sobre este tema. 
Público: 40 pessoas residentes nas regiões beneficiadas pela obra 
Local: instalações de organização socioassistencial, escola ou ente público de referência 
nos bairros, de preferência próximas às obras ou espaço de fácil acesso aos participantes 
ou, a depender da situação sanitária local, poderá ser realizado online. 

 

Detalhamento da ação: A ação consiste na articulação comunitária para formação de um 

grupo, que participará de encontros e oficinas de produção artística audiovisual. Durante 

esses encontros serão construídos produtos/materiais audiovisuais que demonstram como o 

saneamento básico afeta ou afetou os participantes, desde sua ausência no período anterior 

ao recebimento do serviço até a atualidade com o recebimento do fornecimento regular de 

água, desta forma agregando significado para o saneamento nas histórias de vida das 

pessoas, valorizando-as pela observação e divulgação da superação de suas dificuldades.  



 

 

1ª etapa: Comunicação: Nesta primeira etapa, o objetivo será o mapeamento dos moradores 

beneficiados pelas obras que participarão da atividade. Esse mapeamento será feito com o 

apoio das lideranças locais, que apoiaram a equipe executora na disseminação da ação e 

seus objetivos. A partir deste levantamento, serão firmadas parcerias para determinação dos 

locais dos encontros, que deverão ser preferencialmente próximos à localidade das 

comunidades atendidas e, em conformidade às diretrizes sanitárias, com capacidade para 

atender a demanda de participantes. 

2ª etapa: Apresentação e familiarização: Após a realização do mapeamento e confirmação 

dos participantes, será promovido um encontro com duração de 3 horas, onde serão 

apresentados o cronograma da ação, os canais para comunicação oficiais do grupo, bem 

como os objetivos e metas da ação.   

A equipe executora conduzirá esta etapa, realizando a apresentação inicial para os 

participantes, introduzindo o Programa Água Legal e resumindo o status das obras nos 

bairros. Na reunião, os participantes serão estimulados a refletirem sobre os impactos da 

ausência ou das condições adversas do saneamento, conforme metodologia descrita a 

seguir: 

1. Apresentar exemplos de vidas impactadas pelo saneamento ambiental; 

2. Promover discussão reflexiva acerca das histórias do grupo relacionadas aos temas 

do saneamento; 

3. Incentivar a memória para relembrarem experiências negativas com a irregularidade 

do saneamento através de listagem com perguntas pertinentes; 

4. Provocar que imaginem como o saneamento irá impactar positivamente suas vidas; 

5. Mediar a reflexão quanto ao que existe entre as histórias do passado e as 

expectativas de futuro. 

A partir das discussões realizadas o grupo, provocado quanto aos temas do saneamento, 

passará com o apoio da equipe executora a realizar a documentação das suas próprias 

histórias de vida e experiências com o saneamento. Essa documentação será realizada 

inicialmente pelo registro em papel dos relatos dos participantes e posteriormente, com o 

intuito de modo a promover a autonomia dos partícipes e garantir que se habituem ao 

processo para quando forem realizar o registro com o apoio do profissional na próxima etapa.  

Esse segundo momento do encontro ocorrerá de acordo com o que segue: 

1) Divisão em grupos para levantamento de possibilidades e desenho de rascunhos e 

Storyboard; 

2) Registro artístico de narrativas e entrevistas com moradores presentes, com autorização de 

registro de imagem; 



 

 

3) Orientação para continuidade da atividade e da forma de acompanhamento que será 

realizado pelos mediadores da ação até a próxima etapa; 

4) Orientação do uso do celular para gravação; 

5) Solicitação de que os participantes portem o celular na próxima etapa. 

3ª Etapa: Produção: Esta etapa terá 2 (duas) horas e será destinada ao acompanhamento e 

compartilhamento do estado de produção das obras audiovisuais, assim como desenvolver 

trabalho específico ao enfrentamento de questões sociais e produção de conteúdo 

audiovisual, como a edição e orientações para produção. A atividade será realizada tendo 

como foco a apresentação de elementos facilitadores a fim de solucionar entraves, para que 

se chegue ao produto de exibição, através da metodologia abaixo: 

1) Apoiar os participantes na realização das edições e/ou realizar pontes entre os 

participantes para essa finalidade durante o curso; 

2) Direcionar as produções com foco nos objetivos da ação, quais sejam: a questão do 

saneamento, preservação ambiental e valorização comunitária; 

3) Estimular, orientar e apoiar a formação e/ou consolidação de um coletivo audiovisual 

permanente composto pelos partícipes e demais moradores beneficiados, com a possibilidade 

de contar as histórias das próximas ações deste plano para toda rede construída e no evento 

final desta proposta; 

4ª Etapa: Atuação: O objetivo desta etapa, que será composta por um encontro de 3 horas, 

deverá ser apresentar o material final produzido, bem como haverá espaço para debate e 

escuta quanto a participação e propostas de parcerias para superação de entraves da 

localidade por meio da articulação com as possíveis redes presentes nas localidades 

beneficiadas pelas obras. Segue abaixo os passos da metodologia a ser utilizada: 

1) Abertura com apresentação por parte da equipe executora com fala sobre as percepções 

acerca do processo; 

2) Incentivo à fala dos participantes da ação quanto ao processo de produção, a 

movimentação de sua localidade e suas impressões durante a ação; 

3) Exibição do produto da ação; 

4) Aplicação do questionário de satisfação, avaliação e relato das atividades. 

  



 

 

AÇÃO: PLANTÃO SOCIAL – FIXO OU ITINERANTE 

Eixo: Fortalecimento Comunitário 

Quadro de Resumo: 

Quantidade de etapas:2 etapas. 
Período de execução das etapas: 12 meses 
Objetivo: Apresentar à população beneficiada os benefícios trazidos pelas obras de 
regularização, de modo a mobilizá-los e sensibilizá-los quanto ao serviço de saneamento. 
Os atendimentos serão realizados a fim de ouvir suas dúvidas e quaisquer outras 
questões relacionadas e apresentar ao cliente o ciclo do Saneamento com o foco em “o 
que é ser cliente de saneamento”, educando-o nos principais temas levantados no 
diagnóstico 
Público: População dos bairros atendidos pelas obras 
Local: Praça ou local público de referência nos bairros atendidos, de preferência 
próximos às obras ou espaço de fácil acesso aos participantes 

 

Esta ação tem como objetivo educar o cliente sobre o ciclo do Saneamento com o foco em “o 

que é ser cliente de saneamento”; falar sobre a conta, incluindo o benefício da tarifa social, 

consumo consciente e sobre como a comunidade pode apoiar o bom aproveitamento das 

obras que serão entregues.  Juntamente ao apresentado acima, durante os atendimentos aos 

beneficiários serão realizadas explanações por meio de apresentações estruturadas sobre as 

obras, serviços e atividades do projeto de trabalho social, bem como se trabalhará no 

atendimento aos clientes a fim de dar informações e estabelecer diálogos com a comunidade.   

1ª Etapa: Articulação: Durante essa etapa serão realizadas negociações com as Secretarias 

Municipais relacionadas diretamente ao projeto, com o objetivo de firmar parcerias e acordos 

quanto a datas, horários, locais, público e convocação. Nesta etapa também serão 

desenvolvidos o conteúdo programático, desenvolvimento e produção dos materiais 

orientativos, estruturação de estratégias para comunicação e mobilização da comunidade, 

conforme detalhado a seguir: 

1) Elaborar o conteúdo prévio e a proposta geral das palestras e materiais utilizados, voltados 

a instrução quanto o ciclo de saneamento, conta e consumo, ações socioambientais no 

município, saneamento e saúde (doenças de veiculação hídrica e cuidados com a saúde) e 

saneamento social (tarifa social e formas de mobilização e articulação das comunidades). A 

partir da finalização da produção deste conteúdo, dever-se-á apresentá-lo em reunião com o 

proponente, e Secretarias Municipais interessadas nas ações. 

2) Após o aval das Secretarias e definição e homologação do conteúdo programático, serão 

elaborados os materiais das palestras, impressos para distribuição e informações de 

conscientização e educação ambiental. 



 

 

3) Em parceria com as Secretarias, deverá se buscar a articulação junto aos locais das 

atividades (CRAS, Organizações Socioassistenciais, escolas, Secretarias e Unidades de 

Saúde, por exemplo) nos bairros atendidos pelas obras. 

4) Elaboração do cronograma para socialização prévia das ações/datas e locais para convite 

à participação da população. 

2ª Etapa: Plantão social: Com a finalização da etapa de articulação e com cronograma 

prévio definido e aprovado, os profissionais da equipe executora serão alocados para 

atendimento à população, por quatro horas diárias, em equipamentos locais de grande 

circulação de pessoas, como praças, parques e comércios.  

Os plantões sociais ocorrerão durante 12 meses, devendo o cronograma completo ser 

socializado junto às lideranças e população em geral após a autorização das secretarias, 

havendo a fixação de cartazes com as datas de intervenção nos locais de grande circulação 

próximos às áreas de realização da ação. Nesta etapa serão realizadas intervenções com o 

intuito de gerar na população a importância do saneamento através de atendimentos 

personalizados, conforme detalhado a seguir: 

1) Serão realizados os atendimentos para orientação e educação da população sobre os 

temas mencionados acima, e a apresentação das ações do Programa Água Legal. Destaca-

se a abordagem de temas referentes a “ser um cliente de saneamento”, ou seja, conta, canais 

de comunicação, todos os temas mencionados no início da ação e como a comunidade pode 

apoiar o bom aproveitamento das obras que serão entregues. 

2) Cada atendimento, individual ou coletivo, terá sua realização registrada por meio de lista de 

participantes e registro fotográfico. Além disso, propõem-se que sejam realizadas avaliações 

de processo durante toda a intervenção desta ação, através da aplicação de questionários de 

avaliação e satisfação, atingindo em média uma avaliação por dia. 

 

AÇÃO: MULHERES NO SANEAMENTO – EMPREGABILIDADE FEMININA 

Eixo: Fortalecimento de Gênero  

 

  



 

 

Quadro de Resumo: 

Quantidade de etapas: 8 etapas. 
Período de execução das etapas: 4 meses 
Objetivo: Capacitar mulheres das comunidades atendidas pelo Programa Água Legal 
para que gerem renda, ou apoie na inclusão ao mercado de trabalho, por meio de 
técnicas de gestão, produção e venda que utilizem reaproveitamento de alimentos como 
base. Além de estimular o uso consciente, inteligente e criativo dos alimentos, para que 
continuem disponíveis para as futuras gerações, eliminem o desperdício e gerem 
economia no orçamento familiar, contribuindo também para a construção da percepção 
das noções de higiene e bom uso das redes de esgoto e água pela população 
beneficiada.   
Público: 60 mulheres em situação de vulnerabilidade. 
Local: online4 

 

Ação construída com o intuito de realizar capacitação técnica, voltada à gestão e à economia 

criativa de modo a geração de emprego e renda através da transformação de como os 

recursos naturais são protegidos, consumidos, reutilizados e comercializados, estimulando 

seu uso consciente, inteligente e criativo, além de eliminar o desperdício de alimentos e gerar 

economia na renda familiar. 

1ª Etapa: Mobilização: Durante essa etapa serão mobilizadas, com o apoio das lideranças 

locais, 60 mulheres que serão formadas enquanto empreendedoras. As atividades deste 

plano deverão ser realizadas a partir de rodas de conversa e trabalhos em grupo que 

estimulem o acolhimento, a cooperação, o fortalecimento de vínculos, a sororidade e 

estratégias de superação das expressões da questão social presentes no cotidiano de cada 

uma das participantes, através do reconhecimento de direitos e deveres e da apropriação dos 

equipamentos e serviços públicos/sociais direcionados ao tema. Serão também estimuladas, 

a representação das histórias de superação nos produtos e na marca, colaborando para o 

sentimento de pertencimento, superação, autonomia e autocuidado. Serão estimulados 

também a formação de comissões de trabalho para gestão, divulgação, articulação, coleta de 

matéria prima, produção, acabamento e venda, conquistando a sustentabilidade dos grupos. 

Segue abaixo a orientação da execução: 

1) Articulação junto às lideranças locais e, a partir disso, a divulgação da ação no bairro 

escolhido, iniciando-se por associações de moradores, cooperativas, entidades do terceiro 

 
4 As ações executadas na modalidade online ou híbrida, estão desenhadas desta forma de modo a garantir a 

maximização da capilaridade da ação, fazendo com que o seu conteúdo seja democratizado entre todas as 
comunidades beneficiadas pelo Programa. Para garantir acesso a um número maior de participantes. Entretanto, 
será realizado mapeamento dos equipamentos de uso público, providos de conexão, que poderão dar apoio à 
realização da ação por meio da disponibilização de espaços e equipamentos para incluir moradores que tenham 
interesse em participar, mas não tenho acesso à internet. 



 

 

setor e equipamentos públicos de assistência social para formação de coletivo e/ou fomento a 

movimentos existentes. 

2) Realização de mapeamento das participantes, cronograma e programação de conteúdo e 

local para o desenvolvimento das atividades. 

3) Seleção das interessadas com potencial de desenvolvimento de renda e convite às 

intervenções com posterior inscrição em formulário online. 

2ª Etapa: Economia Criativa: Com a finalização da etapa de mobilização, dar-se-á início a 

parte teórica da capacitação com o Workshop sobre Economia Criativa, com carga horária de 

2h. 

Segue abaixo a orientação da execução: 

1) Reuniões com o público mobilizado junto ao profissional mediador da ação, iniciando-se 

pela apresentação do Programa Água Legal, seus objetivos de sustentabilidade e os objetivos 

e cronograma desta ação; 

2) Realização do workshop sobre Economia Criativa: definição do conceito, diferenciais 

positivos, desenvolvimento e organização. Aplicação de exercício prático através de 

exemplos;  

3) Apresentação e reflexão conjunta sobre cases de sucesso para motivar e inspirar o grupo; 

4) Brainstorm para levantamento de ideias e direcionamentos em conjunto; 

5) Orientação para continuidade da intervenção e da forma de acompanhamento que será 

realizado pelo mediador da Ação até a próxima Etapa. 

6) Envio de apostilas em PDF com os conteúdos ensinados durante todas as etapas da ação. 

3ª Etapa: Empreendedorismo: Nesta etapa será ministrado Workshop sobre 

Empreendedorismo, com carga horária de 2h, que buscará apresentar os principais pontos da 

temática como apresentado a seguir: 

1) Workshop online sobre empreendedorismo, com uso de metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem para que seja garantida melhor entendimento dos conteúdos: definição, 

estratégias e organização; 

2) Realização de atividade prática com uso de exemplos; 

3) Apresentação e orientação quanto ao uso dos instrumentais operacionais do cotidiano 

empreendedor, como a realização de pesquisas de mercado, registro de parcerias, planilhas 

de metas e objetivos e materiais para organização interna; 

4) Abordagem de temas como desenvolvimento humano, apresentação pessoal e reflexão 

sobre cases de sucesso para motivar e inspirar o grupo; 

5) Orientação para continuidade da atividade e da forma de acompanhamento que será 

realizado pelos mediadores da ação até a próxima etapa. 



 

 

 4ª Etapa: Gestão: Nesta etapa será ministrado Workshop sobre Recursos humanos e 

financeiros, com carga horária de 2h, que buscará apresentar os principais pontos da 

temática como apresentado a seguir: 

1) Será ministrada palestra e consultoria especializada em Gestão de Recursos (humanos e 

financeiros); 

2) Atividade prática para a compreensão quanto a organização financeira, fluxo de caixa e 

estratégia de lucratividade e geração de renda, tanto domiciliar quanto empresarial; 

3) Apresentação quanto às práticas legais e formas de agrupamento e geração de renda 

coletiva, como cooperativas e associações, e delineamento dos interesses do grupo; 

5) Estímulo e reforço da importância da solidez nos acordos firmados e nos vínculos entre os 

interessados, buscando a formalização legal e burocrática do coletivo.  

5ª Etapa: Reaproveitamento de alimentos: Durante esta etapa será ministrado Workshop 

sobre reaproveitamento de alimentos, com carga horária de 8h. O workshop terá sua carga 

horária dividida entre teoria e prática, para a efetivação do conhecimento passado conforme 

temas apresentados a seguir: 

1) Higiene na manipulação de alimentos.  

2) Equilíbrio nutricional de uma refeição 

3) Leitura de receitas (um pouco de matemática, com frações, unidades de medida etc.). 

4) Preparo das receitas 

5) Precificação 

6) Embalagem 

7) Conservação 

6ª Etapa: Design: Nesta etapa da ação, que terá duração de 4 horas, o tema abordado terá 

como objetivo apresentar as participantes as práticas para desenvolvimento de design e 

decoração para festas e eventos, além de inspiração para novas ideias a partir de curso com 

profissional especialista em Design.  

Segue abaixo a orientação da execução: 

1) Apresentação da ação e seus objetivos por parte dos mediadores desta etapa; 

2) Apresentação do conceito e definição de design para decoração; 

3) Mediação de grupos de inovação, a fim de construir modelos e novas soluções para a 

divulgação sustentável dos produtos e serviço; 

4) Simulações e construção de modelos; 

5) Abordagem dos temas abaixo: 

1. Fases do processo de organização de Festas e Eventos 

2. Decorações 

3. Simulação de orçamento para Festas e Eventos 



 

 

4. Segmento de mercado e empreendedorismo 

7ª Etapa: Exposição e venda: Para essa etapa projeta-se a atuação da equipe executora no 

fomento a colaboração prática no registro e desenvolvimento do coletivo, identidade visual e 

estratégia de vendas, com carga horária de 4h. 

Segue abaixo a orientação da execução:  

1) Construção colaborativa em atividade prática para organização e registro/regulamentação 

dos coletivos; 

2) Criação em conjunto da identidade visual do coletivo enquanto detalhes nos produtos, 

desenvolvimento da embalagem, diferenciais, atendimento e abordagem, através de 

dinâmicas de brainstorming, projeção da linha de produtos e guide de marketing; 

3) A partir dessas definições, construção conjunta das estratégias de venda; 

4) Criação, manutenção e definição dos papéis nos perfis em mídias digitais, como hotsite, 

Facebook e YouTube.  

8ª Etapa: Trocas e parcerias: Esta etapa foi planejada para a busca de parcerias na 

organização de fornecedores, doações de matéria-prima (alimentos) e planejamento de 

articulação e vínculo com eles através de acordos responsáveis e definição de benefícios e 

metas, reuniões com carga horária de 4h. 

Segue abaixo a orientação da execução: 

1) Desenvolver as regras de participação e equalização do investimento versus retorno e 

lucro; 

2) Incentivo à eliminação do desperdício de alimentos e eliminação destes em lugares que 

possam contaminar a água, a fim de reduzir os impactos da contaminação do meio ambiente.  

3) Articular os coletivos reforçando os vínculos de sua própria rede e aquisições de valor e 

autonomia, para que continuem o trabalho após o encerramento da ação; 

4) Balanço das atividades desde o início da intervenção por meio de retrospectiva e avaliação 

global da ação e autoavaliações individuais; 

6) Certificar os participantes; 

7) Aplicar o Questionário de avaliação e satisfação e relato das atividades. 

AÇÃO: CATADOR O AGENTE AMBIENTAL – ARTICULAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

Eixo: Geração de trabalho e renda  

  



 

 

Quadro de Resumo: 

Período de execução: 2 meses 
Objetivo: Apoiar o catador com profissionalização e materiais para reforçar sua presença 
como agente ambiental nas comunidades 
Público: Catadores locais 
Meta: Mapear os catadores atuantes nas regiões da obra e oferecer capacitação e 
doação de EPIs 
Local: Toda a área do diagnóstico realizado 

 

A ação de articulação e profissionalização dos catadores locais será realizada com o intuído 

de sensibilizar, profissionalizar e promover um novo olhar para a profissão, desenvolvendo os 

catadores como agentes ambientais nas suas localidades. Dessa forma, possibilitar o 

incentivo ao aumento dos materiais coletados e a melhora na imagem deles perante a 

sociedade, para que percebam valor e o impacto positivo no serviço realizado pelos 

catadores. 

Ação será realizada conforme etapas descritas a seguir: 

1ª etapa: Mobilização: Mapeamento dos catadores das regiões atendidas, sobretudo os não 

cooperados que tenham interesse em participarem de grupos cooperados de reciclagem, bem 

como será nesta etapa levantado os métodos e políticas adotadas localmente no que tange a 

destinação dos resíduos sólidos. Será realizado inicialmente por meio de consulta ao poder 

público e lideranças locais, após mapeados serão realizados contatos por meio de reuniões 

conjuntas para apresentação da proposta e realização de inscrições.  

2ª etapa: Execução: Etapa destinada à realização de workshop com duração de 3 horas 

sobre a importância do catador na dinâmica de reciclagem nas cidades, abordando seu papel 

enquanto agente apoiador na preservação do meio ambiente. Busca-se com isso incutir ao 

catador o desejo em tomar para si o papel de agente ambiental. Neste workshop também 

serão abordadas práticas de segurança, com orientações sobre as práticas seguras do bom 

catador, o papel do catador na execução das políticas locais de resíduos sólidos e a entrega 

dos EPIs. 

 

AÇÃO: GOVERNANÇA JOVEM – O LÍDER COMO NORTEADOR DAS AÇÕES DA 

COMUNIDADE  

Eixo: Geração de trabalho e renda e Educação Ambiental 

  



 

 

Quadro de Resumo: 

Quantidade de etapas:2 etapas 
Período de execução das etapas: 3 meses 
Objetivo: Trabalhar o engajamento dos jovens, por meio da governança participativa, 
enquanto possíveis lideranças nos bairros de atuação das obras, com apoio ao 
desenvolvimento do Projeto de Vida e currículo. 
Público: 40 jovens, moradores das áreas em que as obras acontecem 
Meta: Engajar 40 lideranças jovens nos assuntos ligados ao saneamento 
Local: Online 

 

A presença da liderança articulada é um dos focos mais importantes na atuação comunitária. 

Por isso, deixar um legado de articulação de liderança jovem, não só permite a facilitação do 

engajamento socioambiental nas áreas como deixará um legado de mobilização social entre 

os moradores. Podem coexistir em um mesmo território diversas formas de organização, não 

é necessário que se adote apenas uma forma como a correta ou única, mas 

fundamentalmente esses espaços devem ser representativos e legitimados pelos moradores. 

Para além das associações de moradores, outras formas de organizações podem surgir como 

reflexo de objetivos ou reivindicações comuns da população local. Também é importante 

estabelecer a forma de convívio entre os diversos grupos desenvolvendo mecanismos de 

cooperação entre eles.  

Neste contexto, o jovem morador da comunidade tem um papel importante de formador de 

opinião e como agente mantenedor dos conhecimentos para o futuro. Assim, em suas 

residências a partir de uma experiência formal de trabalho ou um curso, podem se inserir no 

mercado de trabalho e contribuir no orçamento doméstico.  

Outro importante ponto a ser levado em conta, é a grande dificuldade dos jovens de identificar 

o perfil de carreira que desejam seguir. Neste programa, o que se objetiva é oferecer a 

oportunidade de desenvolver e engajar lideranças jovens; a oportunidade de atuar 

profissionalmente e formalmente e a oportunidade de identificar uma carreira e construir um 

Projeto de Vida alinhado aos desejos e oportunidades do trabalho. 

No total serão 3 meses de curso, 24 aulas, com carga horária total de 96 horas. 

1ª etapa: Mobilização: Esta primeira etapa será dedicada para: 

● Mobilização e articulação junto aos equipamentos públicos locais para o convite aos 

jovens;  

● Definição do cronograma e conteúdo programático; 

● Seleção dos jovens que participaram da ação. Conforme abaixo: 

1) O público-alvo será formado por jovens, moradores dos bairros contemplados pelas 

obras que se inscreverem na formação de liderança jovem. As inscrições serão 



 

 

divulgadas previamente no bairro em equipamentos públicos ou de grande circulação 

de pessoas, devendo ser realizadas em formulário online. 

2)  Após o fechamento da lista de participantes, estes serão convocados a participar de 

uma reunião de apresentação da proposta do programa. Os que, após a reunião, 

desejarem participar receberão os materiais didáticos e uma visita da equipe 

executora para obtenção da assinatura de autorização dos pais em caso de menores 

de idade. 

2ª etapa: Qualificação: Etapa para a execução da qualificação, conforme instruções abaixo: 

1. A metodologia a ser utilizada, alinhada às orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos, visa a multiplicação de conhecimentos 

e deve possibilitar aos indivíduos a consciência dos seus direitos e deveres, através 

da reflexão sobre as diferentes práticas sociais e da explicação histórica dessas 

práticas para elaboração de propostas de mudanças. Os participantes serão divididos 

em equipes, participando ativamente da construção das atividades e de projetos de 

desenvolvimento socioambiental. A cada módulo, de forma rotativa, as equipes ficarão 

responsáveis por tarefas como coordenação, sistematização, ornamentação, registro 

visual, animação e disciplina, dentre outras.  

2. O curso será dividido em 07 módulos e terá a duração de 03 meses, sendo aulas duas 

vezes por semana no contraturno das aulas dos jovens de 4 horas cada aula.  

3. Os módulos serão: 

Módulo 1: Direitos Humanos e Direito Participativo; 

Módulo 2: Formação social no Brasil e as raízes da desigualdade; 

Módulo 3: A construção dos Direitos Humanos; 

Módulo 4: A formação política do cidadão para a construção do de uma nova 

sociedade; 

Módulo 5: Coletivo de produção social; 

Módulo 6: Educação para o trabalho e cooperação; 

Módulo 7: Projeto de Vida. 

4. Ao final do curso as equipes apresentarão seus resultados no evento de formatura e 

receberão certificado. Todos os jovens receberão acompanhamento para 

desenvolvimento de Projeto de Vida e realização de assessment focado na 

identificação das preferências profissionais. 

5. Será desenhado, junto dos participantes, um programa de construção de redes 

colaborativas de liderança jovem que deverá continuar após o término do programa e 

das obras sendo sustentável e perene administrado pelos próprios jovens pós-obra. 



 

 

6. Será ofertado aos alunos com os melhores desempenhos cursos livres no Senac com 

enfoque em saneamento.   

 

AÇÃO: FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS FEMININAS 

Eixo: Fortalecimento de Gênero e Fortalecimento Comunitário 

Quadro de Resumo: 

Período de execução das etapas: 3 meses  
Objetivo: Organizar encontros, seminários e rodas de conversa que contemplem as 
temáticas de empoderamento feminino, nos âmbitos econômico, social e psicológico, 
combate à violência contra mulher e suas formas de denúncias. Formar lideranças 
femininas capazes de identificar os problemas socioambientais do bairro e propor 
alternativas de solução.  
Público: Mulheres residentes na região beneficiada pelas obras 
Meta: Alcançar 40 mulheres 
Local: Ação em locais comunitários das regiões atendidas ou em formato online 

 

A atuação das lideranças, sobretudo as engajadoras, pode ser fundamental para a resolução 

de problemas sociais e ambientais, principalmente aqueles em que se observa maior 

vulnerabilidade social e a ausência do poder público na figura de seus serviços ofertados. 

Pensando nisso, e no cenário de violência vivenciado pelas mulheres, essa ação de 

Formação de Lideranças foca no público feminino para que, além de mobilização comunitária, 

a ação promova também o empoderamento feminino.  

A ação se dará em 6 encontros quinzenais, que poderão ser realizados em formato online ou 

presenciais, com duração de 2 horas cada, totalizando a carga horária de 12 horas. Não 

haverá qualquer tipo de separação entre as participantes da formação, pois pretende-se que 

haja um intercâmbio de experiências entre mulheres em diferentes fases da vida, renda e 

acesso a serviços. As aulas serão ministradas sempre por mulheres, especialistas nos temas 

abordados, além de convidadas externas, com histórias inspiradoras, conforme será descrito 

a seguir.  

A ação será dividida nas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Mobilização: Etapa destinada ao mapeamento e inscrição das participantes que 

deverá ser realizado com o apoio dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, que 

poderão auxiliar sobretudo na etapa de comunicação inicial. A partir da inscrição as mulheres 

inscritas serão comunicadas do cronograma de encontros a serem executados conforme 

cronograma prévio.  

2ª Etapa: Formação: Nesta etapa dar-se-á início a formação das 40 mulheres inscritas, 

conforme programa descrito a seguir: 

Módulo 1 – Mulheres, Corpo e Sociedade  



 

 

Aula 1 – As mulheres na sociedade - avanços e desafios: Nesta aula introdutória serão 

abordados os avanços conquistados pelas mulheres no que diz respeito à conquista e 

garantia de direitos, inserção no mercado de trabalho e combate ao machismo e 

feminicídio. Além disso, pretende-se discutir quais os desafios as mulheres ainda enfrentam 

na sociedade brasileira, e como a forma das participantes atuarem em ambientes como suas 

casas, bairros e comunidades pode contribuir na superação de tais desafios. A fim de tornar o 

encontro descontraído, será utilizado o jogo Direitos e Silêncios, que busca abordar de forma 

lúdica conquistas referentes aos direitos das mulheres na sociedade brasileira que já se 

concretizaram, e outras que ainda estão pendentes.  

Aula 2 – Corpo, Mulher e Saúde: Será abordada a importância do conhecimento do próprio 

corpo, de aceitar um corpo diferente dos padrões impostos pela sociedade, e, 

principalmente, de integrar uma rotina de cuidados com a saúde física e mental. Serão 

apresentados programas existentes na cidade que auxiliem às mulheres nesse sentido, como 

ações de prevenções de doenças, práticas saudáveis, programas de apoio e saúde mental 

para as mulheres etc.   

Aula 3 - Prevenção à violência contra a mulher: Nesta aula, o objetivo é ajudar as 

participantes a identificar sinais de violência contra a mulher em suas comunidades, não se 

limitando a violência física, mas também abarcando violências psicológicas, econômicas e 

patrimoniais. Devendo-se aproveitar o encontro para informar as participantes sobre os canais 

de denúncia existentes (site, telefone, app). 

 

Módulo 2 – Liderança e Engajamento 

Aula 1 –Características de uma boa líder: Apresentação das características de uma boa 

líder. Liderança pode ser aprendida, ou é um dom? Como utilizar as redes sociais para 

engajar pessoas de forma a influenciá-las positivamente? Estes serão os assuntos 

abordados nesta primeira aula do módulo 2, focado mais em estratégias de liderança e 

engajamento.   

Aula 2 – Engajamento Socioambiental: Objetiva incutir as participantes a perceberem como 

podem ser agentes de transformação da realidade ao seu redor, ainda que com ações 

aparentemente pequenas. Será apresentado como identificar os problemas do 

seu condomínio, rua, bairro, ou até mesmo cidade, e de que forma propor soluções 

comunitárias. O foco dessa aula será promover uma atuação sócio e ambientalmente 

responsável, de forma a influenciar outros a contribuírem para uma sociedade mais justa e 

meio ambiente mais sustentável.  

Aula 3 - Histórias Inspiradoras: Como forma de encerrar a formação, serão convidadas 

mulheres líderes de diferentes perfis, para que possam compartilhar a sua trajetória com as 



 

 

participantes, de forma a engajá-las. O objetivo é também ouvir, ainda que de forma breve, as 

histórias das participantes, mostrar que independente do seu nível de renda, escolaridade, 

idade, se são chefes de família ou não, todas possuem histórias inspiradoras e podem ser 

líderes transformadoras. Ao final, receberão certificado as participantes com presença igual 

ou superior a 75%. Além disso, como forma de registro e reconhecimento, pretende-se 

elaborar um vídeo, com relatos das participantes, compartilhando suas histórias de sucesso e 

superação, suas ambições, projetos de vida, e o que desejam para as mulheres das próximas 

gerações. A ideia é que esse vídeo possa ser compartilhado pelas participantes em suas 

redes sociais, estimulando o engajamento de outras mulheres da cidade.  

 

AÇÃO: AGENTES DO SANEAMENTO 

Eixo: Geração de Trabalho e Renda  

Quadro de Resumo: 

Quantidade de etapas:2 etapas 
Período de execução das etapas: 5 meses 
Objetivo: possibilitar a obtenção de renda por parte dos moradores das regiões 
beneficiadas pelas obras, por meio da contratação destes para a realização das 
atividades de cadastro e censo previstas no âmbito do PGSA.  
Público: moradores das áreas em que as obras acontecem 
Meta: contratar 50 moradores das regiões beneficiadas pelas obras 

 

Essa ação tem como foco, a contratação e treinamento de 50 moradores das regiões 

beneficiadas como agentes cadastradores do Programa Água Legal. Objetiva-se com isso, a 

geração de renda e facilitação do processo de cadastramento nas regiões beneficiadas. Essa 

ação se desenvolve em duas etapas como veremos a seguir: 

 1ª Etapa: Articulação: Nesta primeira etapa serão levantadas junto às lideranças locais 

indicações de moradores para a realização das atividades de cadastro, devendo a ver 

priorização das mulheres nessa contratação, com o intuito de fortalecer a igualdade de 

gênero ao mesmo tempo em que se possibilita uma fonte de renda a elas. A partir do 

fechamento da listagem de moradores contratados, deverá ser realizado treinamento 

específico que atenda aos seguintes pontos: 

Programa Água Legal: objetivos 

Objetivos do cadastro e pesquisa 

Realização dos atendimentos – metodologias de relacionamento e abordagem em pesquisa 

Utilização dos aplicativos de cadastro e pesquisa 

 



 

 

2ª Etapa: Execução: Etapa destinada à execução prática das ações de cadastro, quando os 

consultores contratados realizam as visitas para cadastro em suas comunidades. Durante 

toda a execução é fornecido ao consultor apoio prático e teórico quanto à realização das 

visitas, de modo a garantir sua formação enquanto agente de cadastro.  

 

AÇÃO: GINCANA SOCIOAMBIENTAL  

Eixo: Educação Ambiental 

Quadro de Resumo: 

Período de execução das etapas: 12 meses 
Objetivo: incentivar nas crianças reflexões sobre a Sustentabilidade e temas que 
compõem esse universo, além de propiciar fomento criativo e ao pensamento crítico. 
Promove com as dinâmicas a sensibilização sobre o saneamento básico e a adoção de 
novos hábitos. 
Público: Estudantes de 07 a 14 anos (Ensino fundamental 1 e 2) das escolas das áreas 
beneficiadas pelas obras  
Meta: Realizar 2 gincanas, uma por semestre 
Local: Espaços dentro do local de intervenção, incluindo escolas da região 

 

Atualmente observa-se a necessidade de desenvolvimento dos indivíduos como cuidadores 

do meio ambiente, por meio de cidadania, arte e cultura, e de um olhar para o território por 

meio de ações que possibilitem vivenciar as experiências relacionadas ao correto descarte de 

lixo, consumo consciente e ao cuidado com o meio ambiente. Portanto, essa ação será 

executada com o objetivo de proporcionar educação, responsabilidade ambiental e social 

para as crianças, ao mesmo tempo em que fortalece a visão de protagonismo na qualidade 

de vida e a adoção de novos hábitos. 

A ação deverá ocorrer nas escolas ou em outros espaços comunitários dentro da área de 

atuação, com crianças de 07 a 14 anos. Cada gincana tem duração de 4 horas e pode contar 

com a participação de até 30 crianças, buscando fomentar a criatividade e a educação 

ambiental, além de sensibilizar sobre os temas relacionados ao saneamento básico, sob um 

ponto de vista lúdico, que incentive a adoção de hábitos responsáveis em relação ao meio 

ambiente. 

A gincana terá o seguinte formato: 

● Leitura interativa do livro “Hoop– a história está viva!”, contendo reflexões e dinâmicas 

com os participantes, contextualizando os acontecimentos do livro com a realidade das 

crianças, reproduzindo cenas, desbravando os sentidos, os lugares e deixando o 

pensamento e a criatividade irem longe, sendo estes temas recorrentes no livro. 

● Doação do recurso didático “Hoop– a história está viva!” (veja a sinopse no link: 

https://devir.com.br/hoop-a-historia-esta-viva/) para os participantes. 

https://devir.com.br/hoop-a-historia-esta-viva/
https://devir.com.br/hoop-a-


 

 

● Aplicação de jogos de tabuleiro educativos sobre a sustentabilidade, com enfoque nos 

temas ligados ao saneamento, como uso racional da água, preservação dos recursos 

hídricos, importância da coleta e tratamento de esgoto e proteção do meio ambiente. 

● Apresentação de peça teatral, com cenário feito a partir de materiais reciclados. A 

peça irá tratar da importância da água e do saneamento em nossas vidas. 

 

AÇÃO: AVALIAÇÃO DE PROCESSO E PÓS-OBRA 

Quadro Resumo: 

Quantidade de etapas: 3 etapas 
Período de execução das etapas: 60 dias úteis 
Objetivo: analisar sistemicamente os resultados alcançados através do processo de 
avaliação 
Público: líderes comunitários das áreas beneficiadas 
Meta: alcançar no mínimo 80% das lideranças mapeadas 
Local: equipamento público ou da sociedade civil de fácil acesso aos líderes participantes 

 

Durante a realização das diversas ações deste plano estão previstas a realização dos 

questionários avaliativos de satisfação, apesar disso, buscando avaliar a percepção da 

população local acerca das ações e obras recebidas, está prevista uma avaliação final. Desta 

forma será realizada uma reunião final de fechamento do plano e para aplicação destes 

formulários, a fim da realização de um relatório final. 

1ª Etapa: Planejamento: Durante essa etapa serão realizados os convites aos líderes locais, 

elaborados instrumento avaliativos, assim como serão compilados os materiais e dados 

produzidos durante as ações deste plano, de modo a construir um panorama de impacto 

socioambiental. Esta etapa também se destinará ao planejamento e organização da reunião. 

2ª Etapa: Aplicação: Etapa destinada à realização da reunião de fechamento com duração 

de 2 horas com aplicação dos questionários para todos os participantes, bem como abertura 

para debate coletivo acerca da obra e ações. 

3ª Etapa: Tabulação e redação: A partir dos dados recolhidos na etapa anterior, serão 

executadas tabulações analíticas dos resultados obtidos pelas avaliações. A avaliação e sua 

tabulação analítica, buscará evidenciar os resultados alcançados, avanços e conquistas na 

mobilização, capacidade de organização e nível de autonomia apresentados pelos 

beneficiários. 

Será também produzido um relatório analítico com o objetivo da realização do processo de 

avaliação dos resultados das intervenções do plano e das obras. 

As ações baseadas acima irão basear a atuação socioambiental nas comunidades atendidas 

pelo Programa Água Legal, servindo como um catálogo de ações que serão direcionadas 



 

 

conforme as especificidades percebidas pela equipe socioambiental durante a realização das 

etapas de cadastro. 

 

INTERVENÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURANTES 

Para atendimento às demandas estruturais das comunidades, por meio da execução da 

pesquisa censo, plantões sociais serão realizados levantamentos de possíveis intervenções 

estruturantes, que deverão ser planejadas e executadas em escala local, buscando alinhar-se 

ao conceito de acupuntura urbana (pequenas intervenções locais, com impacto considerável 

para a realidade local). Os resultados obtidos por meio dessas intervenções serão 

apresentados nos relatórios mensais, devendo também ser objeto de avaliação dos 

moradores locais.  

6.5. Indicadores 

Indicadores do Programa Saneamento Sustentável: listados abaixo, de acordo com a 

orientação da contratante. Serão coletadas informações no momento de adesão e pesquisa 

que subsidiarão a análise evolutiva dos resultados. 

 

Indicador Descrição/Definição 

Pessoas com acesso a fontes de água melhorada 
Número acumulado de pessoas que se beneficiaram dos serviços de água 
melhorados com o apoio do Projeto (número de ligações executadas x 3,5 
pessoas) 

Redução do volume de água não faturada (milhões de metros 
cúbicos/ano) 

Volume de água economizada por intervenções para a redução de perdas de 
água 

Volume micromedido de água das novas conexões ao sistema público 
de abastecimento de água (milhões de metros cúbicos/ ano) 

Volume de água micromedido por equipamentos instalados nos bairros 
beneficiados pelo Programa Água Legal 

Pessoas atendidas com acesso a serviços de saneamento melhorados 
– Esgoto 

Número acumulado de pessoas que se beneficiaram pelas melhorias no 
sistema de esgotos (número de ligações executadas x 3,5 pessoas) 

Beneficiários que percebem que os serviços de água e esgoto nas 
áreas de intervenção do Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto 
refletem suas necessidades 

Pesquisa com os beneficiários informada de forma desagregada por gênero 
Percentual de beneficiários do Água Legal apoiado pelo Projeto que o 
avaliaram positivamente 

Beneficiários satisfeitos com as atividades sociais realizadas nas áreas 
de intervenção do Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto 

Pesquisa com os beneficiários informada de forma desagregada por gênero 
Percentual de beneficiários do Água Legal apoiado pelo Projeto que avaliaram 
positivamente as atividades sociais realizadas pelo Projeto 

 
 
 
 
 

 



 

 

6.6. Plano de Comunicação 

Ação - Plano de Comunicação 
Período de execução das etapas:18 meses 
Objetivo: Manter os moradores das comunidades atendidas informados de todas as ações 
que ocorram no projeto, tanto no que concerne às obras, quanto no que diz respeito à 
execução das ações socioambientais 
Público:  Moradores beneficiados da área de atuação das obras 
Meta: Garantir que as informações sobre as ações e sobre o cronograma e andamento 
das obras cheguem aos moradores da região 
Local:  veículos de informação mencionados abaixo para a toda a área beneficiada pelas 
obras 

 

O plano de comunicação será executado de forma transversal, de modo a garantir que os 

moradores recebam as informações necessárias sobre o projeto (ações e obras), abarcando 

as questões como o andamento do cronograma, promoção das ações e particularidades das 

obras, devendo ser realizado durante todo o projeto. Nele estão inclusos o desenvolvimento 

de todo material de comunicação, mobilização, e a articulação necessárias para garantir a 

eficiência e sucesso do projeto. 

Segue abaixo o quadro demonstrativo dos canais, materiais e meios de comunicação a serem 

utilizados: 

  



 

 

Tabela 4 – Matriz de comunicação 

Canais de 
comunicação 

Metodologia de atuação Especificação 

Governança 
Colaborativa - 
Plantão Social 

Fazer reuniões e apresentações para as lideranças dos bairros, levando as 
principais informações sobre o projeto (benefícios para a população, mapa 
dos locais de obras, status das obras e ações sociais que estão sendo 
realizadas, entre outros) Nos plantões sociais a utilização de materiais de 
comunicação de acordo com os públicos que se deseja impactar será uma 
prática: jogos relacionados às questões ambientais para crianças e jovens; 
folhetos para adultos e ações de reforço para bom uso da rede para 
moradores e moradoras das regiões impactadas 

Atuação em todos os perfis de 
comunidade, sempre que 
observada a necessidade da sua 
realização 

Reuniões em 
associações de 
moradores 

Levar informações sobre o projeto nas reuniões de associações sempre que 
verificada a necessidade. Deverão ser abordadas no início e/ou durante a 
execução, as principais informações do projeto, como os benefícios para a 
população, mapa dos locais de obras, status das obras e ações sociais que 
estão sendo realizadas 

Atuação em comunidades com 
liderança estruturada, sempre 
que observada a necessidade 
e/ou for demandado pela 
população 

Grupos de 
WhatsApp com 
lideranças e/ou 
públicos 
impactados 
pelas ações 

Informar por meio de conteúdos dinâmicos e de suporte à construção de 
valor das ações. Neste canal serão utilizados posts com design atrativo, 
vídeos, podcasts, entre outros. Nas ações, os grupos de WhatsApp serão 
utilizados para mobilização e manutenção dos participantes que serão 
engajados em sua participação por meio deste canal, recebendo os 
conteúdos, vídeos, convites à continuidade da ação e depoimentos de 
colegas, entre outros. 
Além de: 
▪ Posts de atualização das obras em grupos de What’sApp 
▪ Convites de divulgação + lembretes para cada ação do PGSA 
▪ Vídeos informativos mostrando a evolução dos processos das obras 
▪ Divulgação das ações sociais nas redes sociais da Sabesp 

Atuação em todos os perfis de 
comunidade, sempre que 
observada a necessidade da sua 
realização 

Folders e/ou 
cartazes 

Informar sobre o Programa Água Legal: benefícios para a população, mapa 
dos locais de obras, cronograma das ações, apoio em ações mitigadoras dos 
riscos mapeados, entre outros 

Atuação em todos os perfis de 
comunidades, sempre que 
houver impossibilidade de 
comunicação pelos meios digitais 

Comissão de 
boas práticas de 
comunicação 

Informar sobre os benefícios das obras e ações do PGSA, trazer conteúdo de 
fácil entendimento da população impactada, atuar por meio de redes “da 
comunidade para a comunidade”, construindo valor e sustentabilidade para 
as ações, principalmente quando houver o início de recebimento de contas, 
entendimento das mesmas e informação facilitada de canais de 
comunicação, demonstrando que o serviço também possui atendimento e 
direitos e deveres do cidadão – reforço por meio de Normas Sociais 

Atuação em comunidades com 
redes colaborativas estruturadas 
ou em processos de estruturação 

Ações teaser na 
comunidade 

Usar metodologia de Economia Comportamental para que, por meio de 
nudges, seja possível ampliar a capacidade da comunicação e que o uso do 
espaço de comunicação seja eficiente e possa ampliar os resultados já 
propostos de percepção dos objetivos e benefícios, medidas de segurança, 
possíveis impactos relacionados às obras, divulgação dos canais de 
reclamação, entre outros 

Atuação em todos os perfis de 
comunidade, sempre que 
observada a necessidade da sua 
realização 



 

 

Cronograma de comunicação: 



 

 

6.7. Mecanismo de Reclamação  

Os instrumentos de coleta de reclamações seguem listados abaixo. Salienta-se que 

todas as reclamações terão prazo máximo de resposta de 48h úteis e serão tratadas desde 

a solicitação até a solicitação atendida com retorno mensal das seguintes informações, de 

acordo com a solicitação no Anexo – Relatório de Reclamações: 

▪ Status 

▪ Número 

▪ Data de entrada 

▪ Obra 

▪ Canal 

▪ Código canal 

▪ Endereço 

▪ Complemento 

Instrumentos de coleta: 

▪ Plantões sociais: registro por meio de formulário no sistema do consórcio e envio à 

equipe de backoffice para resolução 

▪ Grupos de WhatsApp com lideranças e/ou participantes das ações do Programa 

Água Legal: registro por meio de formulário no sistema do consórcio e envio à equipe 

de backoffice para resolução 

▪ Equipes de adesão/obras: registro por meio de formulário no sistema do consórcio e 

envio à equipe de backoffice para resolução 

▪ Unidade móvel e/ou estação de atendimento aos moradores: a partir do 6º mês 

registro por meio de formulário no sistema do consórcio e envio à equipe de backoffice 

para resolução 

 

Foto 5: Modelo de unidade móvel 

7. RELATÓRIOS 

O acompanhamento dos indicadores e execução do Programa Água Legal será 

acompanhado por meio de relatórios mensais que serão apresentados à Sabesp. Estes 

relatórios seguirão a estruturação prevista pelo modelo previamente aprovado pela UGP.  

  



 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1 - Formulário Regularização de Ligação de Água: 

5 

  

 
5 Formulário destinado ao cadastramento das famílias ao Programa, especificamente para o serviço de ligação 

de água.  



 

 

Anexo 2 - Comunicado: 

6 

 
6 Comunicado entregue por meio de visita porta a porta aos moradores contemplados com o serviço de ligação 

por meio do Programa.  



 

 

Anexo 3 - Termo de Adesão ao Serviço de Esgotamento:

7 

  

 
7 Formulário destinado ao cadastramento das famílias ao Programa, especificamente para o serviço de ligação 

de esgoto.  



 

 

Anexo 4 - Termo de Responsabilidade pelo Imóvel 

8 

 

 
8 Formulário utilizado durante realização do cadastro ao Programa, especificamente quanto ao serviço de 

esgotamento, para a liberação de acesso nos serviços intradomiciliares.  



 

 

Anexo 5 - Termo de Recebimento dos Serviços

910 

 

  

 
9  Termo entregue por meio de visita porta a porta aos moradores contemplados com o serviço de ligação de 

esgoto por meio do Programa.  
10 Os formulários indicados como “Se Liga na Rede” atendem a demanda das ligações de esgoto previstas no 

edital referente ao contrato a que atende este PGSA.  



 

 

Anexo 6 - Autorização para Regularização de Débito 

11 

 

  

 
11 Termo destinado a regularização das ligações com débitos presentes no escopo do edital.  



 

 

Anexo 7 - Levantamento do Perfil das Comunidades 

As perguntas elencadas abaixo fazem parte do questionário socioeconômico realizado junto 

às famílias aderidas ao Programa Água Legal. Compõe o questionário 148 perguntas que 

tem como objetivo levantar os aspectos econômicos, tais como renda, hábitos de consumo 

(por exemplo: a família utiliza crédito, conta bancária, utilização de serviços de internet, etc) 

e acesso a serviços; educacionais, tais como grau de instrução, acesso a equipamentos de 

educação e culturais; bem como aspectos sociais, tais como acesso ao saneamento, saúde, 

cultura e moraria. 

 

 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
12O levantamento do perfil das comunidades, bem como o mapeamento das expectativas previstos pelo MGSA 

estão sendo realizados a partir de sistema informatizado do Consórcio, conforme apresentado acima, devendo 
posteriormente alimentar as análises de efetividade das ações do Programa. 



 

 

Anexo 8 - Listas de Presença Apresentação do Programa Água Legal13 

14 

 

 
13 Na apresentação realizada na comunidade Espírito Santo, devido aos altos índices de contágio da COVID 19, 

optou-se por não realizar-se controle por lista de presença física.  
14 Onde se lê ‘Consulta Pública’, refere-se à Reunião de Apresentação. 



 

 

 

 



 

 

 

 


