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1. Objetivo
Constitui escopo do presente relatório apresentar e documentar as ações socioambientais
vinculadas aos serviços de engenharia realizados em áreas de alta vulnerabilidade social, com o
objetivo de regularização de ligações de água e esgoto, no Programa Água Legal. As obras
consistiram na supressão da infraestrutura irregular e na extensão da infraestrutura pública de
abastecimento, com execução de redes e ligações de água. As áreas de intervenção estiveram
contidas no perímetro de operação da Unidade de Gerenciamento Regional (UGR) São Mateus
(MCS), que faz parte da Unidade de Negócio Centro (MC) da Diretoria Metropolitana (M) da Sabesp.
A área operacional da UGR abrange as subprefeituras de São Mateus, Sapopemba e parte da
subprefeitura de Vila Prudente. A execução das obras foi antecedida e acompanhada por intenso
trabalho social, com a finalidade de esclarecimento de seus benefícios à população e maximização
de resultados. Para a obtenção de resultados plenamente satisfatórios, à regularização do maior
número de ligações, o contrato firmado pela Sabesp com o Consórcio Água Centro 2532/18
estabeleceu que os pagamentos estariam vinculados à performance demonstrada.
O valor presente do contrato é de R$2.355.000,00 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil
reais) com data de referência de preços 01/08/2018. As obras foram concluídas e a fase atual é de
espera da posição final da contratada quanto a entrega dos projetos.
A previsão de volume recuperado para este contrato é de 20.354 m3/mês, sendo calculado com base
no escopo mínimo (Fig. 01).
Previsto ligações
Previsto consumo
Previsto Ligações Água
inativas
zero
1505
309
304
Fig. 01 – Escopo mínimo contratual

Uma vez que o contrato é por resultados (performance), a fase atual é de apuração dos resultados
e entrega dos cadastros técnicos.
O conjunto de obras foi contratado, iniciado e parcialmente executado anteriormente e durante a
fase inicial de preparação do Programa Saneamento Ambiental e Inclusivo, cujo acordo de
empréstimo, envolvendo Sabesp e Banco Mundial, deve ser proximamente firmado. Assim, durante
a fase já executiva do contrato, o Marco de Gestão Socioambiental e seus respectivos anexos não se
encontravam ainda disponíveis – logo, não constavam dos termos contratuais. Não obstante, uma
vez que as atividades do Programa Água Legal requerem uma abrangente e intensa atividade de
natureza social, da qual fazem parte ações de educação ambiental, e também considerando que o
padrão básico de contratos da Sabesp inclui uma firme atenção a aspectos ambientais relacionados
às intervenções físicas e à informação para as aglomerações de alguma forma afetadas – todas essas
condições de maneira geral consentâneas às salvaguardas adotadas pelo Banco, houve um
entendimento para que se procedesse ao exame da possibilidade de inclusão dos valores do contrato
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no aporte de recursos do contrapartida da Sabesp no quadro orçamentário do Acordo de
Empréstimo.

2. Perfil da Região e das Comunidades Beneficiadas pelo Programa
A sede da UGR São Mateus, está localizada à Rua Nelson de Oliveira, nº 50 - Jardim Tiete, na cidade
de São Paulo. A UGR tem por área de operação cerca de 60 km² de extensão, com uma população
estimada em aproximadamente 1 milhões de habitantes e um total de 217.176 mil ligações ativas
de água e/ou esgoto (Sabesp, 2020).
As comunidades da área de atuação da UGR São Mateus caracterizam-se por núcleos residenciais e
pequenos comércios de subsistência e de alta vulnerabilidade social, conforme Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS), com predominância de ocupações desordenadas e adensadas e com
abastecimento irregular de água e destinação incorreta de esgotos. Com expansão apreciável de
infraestrutura e serviços públicos nos últimos 20-30 anos. Assim, a par da precariedade habitacional
e de expressivo número de núcleos caracterizados como favela e de loteamentos ainda marcados
por sua origem irregular, há deficiência no sistema de segurança pública e espaços de lazer. Já as
redes de educação e de saúde apresentaram cobertura relativamente abrangente. Os serviços de
abastecimento de água são extensivos, mas a cobertura ainda se ressente de dificuldades técnicas,
e por vezes de impedimento legal, para o atendimento às favelas e aos núcleos irregulares. Essa
dificuldade é ainda mais acentuada quanto a estrutura de esgotamento sanitário.
O abastecimento irregular nas comunidades Parque Santa Madalena/Jd. Planalto, Jardim dos
Eucaliptos e Pinherinho, contempladas pelo Programa Água Legal (neste objeto) geravam perda
aparente de água e financeira. O Programa Água Legal também trouxe uma perspectiva de
arrecadação mais justa, uma vez que passou a ser aplicada a tarifa adequada às condições
socioeconômicas da comunidade, esta ação transforma nosso público vulnerável em cliente, que
até então era invisível.
Os grupos que fazem parte do IPVS e mapas da UGR São Mateus e das áreas contempladas com o
programa são apresentados a seguir (Fig. 02 a Fig. 06):
grupo 1

baixíssima vulnerabilidade

grupo 2

vulnerabilidade muito baixa

grupo 3

vulnerabilidade baixa

grupo 4

vulnerabilidade media

grupo 5

vulnerabilidade alta

grupo 6

venerabilidade muito alta – aglomerados subnormais
Fig. 02 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)
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No nosso caso específico, foram contemplados os moradores dos grupos 4, 5 e 6, ou seja,
vulnerabilidade média, alta e muito alta. Fonte: http://www.iprs.seade.gov.br/ipvs2010

Fig. 03 - Unidade de Gerenciamento Regional São Mateus – Setores de Abastecimento

Fig.04 – Mapa da comunidade Parque Santa Madalena

5

Fig. 05 – Mapa da comunidade Jardim dos Eucaliptos

Fig. 06 – Mapa da comunidade Pinherinho

No caso dos suprimentos irregulares de água, ficam estabelecidos vários impactos negativos,
afetando tanto a própria população que se serve deste recurso quanto o serviço público sob a
responsabilidade da Sabesp. Vale mencionar: a intermitência do abastecimento e a qualidade sob
risco da água consumida, pela precariedade das instalações e incidência elevada de vazamentos; a
produção de esgotos lançada em fossas negras ou no leito viário (na ausência de leito próximo de
córrego); as consequências para a saúde pública; a elevação de perdas físicas e financeiras de água;
o risco de ampliação do número de conexões irregulares (pela crise econômica e das rendas
familiares e pelo efeito-demonstração conforme percebido pela vizinhança) e de prejuízo à
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abrangência e legitimidade do sistema comercial da Sabesp; o uso de recursos naturais em regime
de ineficiência.
Para prevenir, minimizar e/ou eliminar dificuldades que resultam da pobreza e da informalidade
urbanas, além da padronização e controle de seus processos, a UGR, em conjunto com as áreas
corporativas da Sabesp e a Unidade de Negócio Centro, órgãos governamentais, poder concedente,
e com apoio e participação das comunidades, conduzem ações como os Programas Córrego Limpo,
Água Legal e o Se liga na Rede. Conforme item seguinte, o Programa de Participação Comunitária,
por sua vez, foca no contato direto, diário e permanente com as representações comunitárias, ONGs,
Associações, Institutos, Cooperativas, escolas, Conselhos de Segurança, Unidades Básicas de Saúde,
Hospitais, Centros Culturais, CEUs, etc., por meio da atuação dos técnicos comunitários. As ligações
irregulares, como já observado, constituem o objeto do Programa Água Legal.

3. Desafios e Ações na UGR São Mateus
3.1. Perdas
Assim como em grandes centros urbanos no Brasil, e mesmo em outros países, São Paulo sofre com
as constantes ocupações irregulares, geralmente caracterizadas pela pobreza e pela falta de
soluções urbanísticas e de saneamento básico. Atualmente, esse fato tem-se agravado e as
consequências dessas ocupações tem dificultado a tomada de decisões para o planejamento por
parte do poder público em nossa cidade. Analisado especificamente sob o ponto de vista do
saneamento, a ocupação não planejada representa a ampliação da demanda de água não prevista,
e consequentemente, a geração de efluentes, o Programa Água Legal traz essa perspectiva de
regularizar as ligações de água e, futuramente, as ligações de esgoto onde haver viabilidade técnica
para implantar rede coletora.
Sabe-se que grande parcela da população de baixa renda reside em áreas de ocupação irregulares
(públicas ou particulares) e às vezes se abastece por meio de ligações clandestinas de água e
inativas. Percebeu-se também que em comunidades de baixa renda há a cultura do consumo não
consciente, por não haver o controle de água, altos índices de inadimplência e significativas perdas
devido à má conservação de instalações, na maioria das vezes executadas pelos próprios
moradores.
O índice de perdas sociais nas áreas onde foi implantado o programa (Parque Santa Madalena/Jd.
Planalto, Jardim dos Eucaliptos e Pinherinho) está estimada em 20m³ por ligação (água consumida
de forma clandestina. Entre os objetivos do Programa Água Legal está a redução dessas perdas.
Ligações improvisadas, falta de manutenção, o desperdício, o hábito de não pagar pelo uso da água
e vazamentos são alguns dos problemas identificados pelo contrato. Parte dos problemas é
resolvida com a regularização; por outro lado, problemas como a cultura do desperdício e a
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inadimplência persistem, requerendo ações mais prolongadas para consolidar a mudança de
hábitos. As visitas regulares dos técnicos comunitários porta a porta contribui para o alcance este
objetivo.

Fig. 07 - Audiência publica

3.2.

Fig. 08 – Folheto Água legal distribuído nos bairros

Organização das redes de serviço

A substituição das redes clandestinas nas áreas com intervenção do Programa, além de melhorar a
qualidade da infraestrutura, permite melhor aspecto visual e, principalmente a redução dos riscos
de contaminação e a melhoria dos indicadores de saúde da população. Crescimento com
Sustentabilidade Econômico-Financeira, em um cenário onde as demais diretrizes são totalmente
implementadas, são realizados investimentos significativos para suprir as lacunas de saneamento e
há aumento significativo da competição, melhoria da eficiência, com ênfase em um programa
contínuo e de longo prazo de combate às perdas e em medidas para uso eficiente de insumos.
Sustentabilidade socioambiental fortalecendo o compromisso com o meio ambiente e sociedade,
levando ao reconhecimento como importante agente do Desenvolvimento Sustentável,
considerando as expectativas e necessidades da sociedade e das comunidades onde atua,
contribuindo para o crescimento do negócio. Melhoria da qualidade de vida da população,
otimização e preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais, desenvolvimento
de ações para promoção da responsabilidade socioambiental. As Fig. 09 e Fig. 10 demonstram
execução das ligações e prolongamentos em vielas.
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Fig.09 e Fig. 10- Durante e após a execução das obras

3.3. Trabalho Socioambiental no Programa Água Legal
A UGR São Mateus interage de forma permanente com as comunidades e suas representações por
meio da Participação Comunitária, desenvolvido por técnicos comunitários que identificam e tratam
das demandas advindas das comunidades. O trabalho social do comunitário é sistemático, cotidiano
e faz parte da cultura organizacional da UGR.
As principais formas de organização das comunidades para discutir os problemas do bairro são as
Associações e os Conselhos, onde as mulheres desenvolvem o papel de protagonistas históricas na
estruturação dos processos sociais coletivos. Para tanto, são usados grupos de aplicativos, reuniões
locais, mídia alternativa, como, o jornal Gazeta de São Mateus.
Nas bases de dados da UGR São Mateus, há atualmente 103 Associações formais cadastradas, além
de instituições parceiras - escolas, ONGs, casas de repousos, abrigos, entidades esportivas, igrejas,
três subprefeituras, dois hospitais (Hospital Geral de São Mateus e Hospital Sapopemba) e Pronto
Socorros. Em geral, são as mulheres quem tomam a iniciativa de formalizar as associações e os
coletivos de bairros. As lideranças dos bairros atendidos pelo Programa Água Legal passam a integrar
o banco de dados ainda na instalação da infraestrutura de água e ou esgoto. Algumas já estão
consolidadas e têm respeito e reconhecimento na comunidade, outras surgem durante o processo.
A mudança acontece em núcleos mais periféricos, onde, a maioria das lideranças são do sexo
masculino devido à forte presença e influência de poder paralelo, em alguns casos, a liderança é o
próprio poder paralelo.
O Programa Água Legal tem alterado a fisionomia dos bairros, não apenas com a regularização das
ligações e fornecimento de água potável e segura, como também o bairro em seus aspectos urbanos
e a sua inclusão, embora as vezes ainda incipiente, na estrutura formal da cidade. Novas associações
foram criadas, ações de mutirão para melhorar as ruas foram realizadas, o comércio avançou,
mudanças nas moradias também foram observadas. Mudou também a visão que os moradores
tinham dos bairros: “antes o bairro era invisível e agora eu existo” (depoimento do morador do
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núcleo parque Santa Madalena). Como não possuíam endereço, os moradores não tinham acesso a
alguns serviços, como entregas em domicílio, por exemplo. Com a regularização da água, as ruas dos
bairros ganharam nomes e identificação (Fig. 11 e Fig. 12), contribuindo para a dignidade, saúde e
cidadania da população.

Fig. 11 - Placas com os nomes das vielas

Fig. 12 - Detalhe das placas

Todavia, a experiência indica que, nesses núcleos, o trabalho social deve ser contínuo, uma vez que
se trata de áreas que, pelo hábito do uso irregular do serviço, não possuem a cultura de pagar pela
água que consomem. São necessários tanto trabalhar a sensibilização das pessoas quanto o
acompanhamento periódico, além de estabelecer canais de comunicação e ações específicas.
Outro aspecto relevante é a responsabilidade socioambiental. A prática contempla este aspecto
considerando que as comunidades possuem alto índice de vulnerabilidade social (IPVS). As
comunidades em questão enquadram-se na classificação 04, 05 e 06, qual seja, vulnerabilidade social
alta, muita alta e abaixo da linha da pobreza, conforme IPVS 2010.
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Fig. 13 e Fig 14 - Palestra de uso consciente da água, benefício da tarifa social e esclarecimentos de dúvida

A Sabesp aderiu aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (ONU), o
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e
todos. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e
do saneamento, uma clara demonstração que as ações da empresa estão relacionadas com o pacto
global firmado pelos países signatários até 2030 e a Sabesp participa ativamente.

Fig. 15 e Fig 16 - Parcerias Sabesp, subprefeitura e escolas do entorno

4. Programa de Participação Comunitária
A URG São Mateus identifica as oportunidades de melhorias do trabalho social por meio das práticas
realizadas a partir do Programa de Participação Comunitária, utilizando-se do modelo de governança
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colaborativa que permite que uma boa parte dos moradores da comunidade participe do
planejamento das ações destinadas para a comunidade e em parceria com a Sabesp. O Programa de
Participação Comunitária tem como pilares a atuação cotidiana nos núcleos de baixa renda,
fortalecendo as redes de relacionamento com os stakeholders, facilitando a identificação das suas
necessidades e expectativas e o seu acesso aos serviços de saneamento.
A participação comunitária é um programa institucional criado para atender prioritariamente aos
núcleos ou clientes de baixa renda. São entendidos por núcleos de baixa renda comunidades, favelas
e outros aglomerados caracterizados por habitações populares precariamente construídas,
ocupando terrenos desprovidos de infraestrutura, público ou particulares, na maioria das vezes em
condição irregular. A atuação, de modo geral, acontece por meio de visitas locais, reuniões, palestras
de educação ambiental - com foco no uso correto da infraestrutura de redes de água e esgoto, dos
programas Se Liga na Rede, Água Legal e Córrego Limpo, da participação sistemática nos Conselhos
de Segurança da Região - CONSEGs, na participação do técnico comunitário nos espaços de debates
promovidos por lideranças, ONGs, Associação de Moradores e influenciadores digitais, dos
Encontros com Lideranças comunitárias, do acompanhamento mensal das demandas identificadas
durante o trabalho de rotina e de atividades desenvolvidas para a comunidade como as ações de
doações de microcomputadores usados, APP Legal, entre outros.
Em todas as ações as lideranças estão envolvidas e contribuem de forma significativa, identificando
os problemas apresentados pela comunidade. O trabalho de colaboração das lideranças é
importante à valorização e ao reconhecimento local, além de agilizar o atendimento. Esse modelo
de atuação comunitária se replica no contrato por meio do trabalho da equipe social da Contratada,
que atua com autonomia, porém, sempre em parceria com o comunitário da UGR São Mateus.
UGR /Nome
Natureza das ações

Ações de Educação
Ambiental
(Socioeducativas)

Relacionamentos
com as
comunidades

UGR São Mateus / Técnica
Comunitária: Targino, Luiz
Graciano, Jose Carlos e Sebastião
Ações em escolas

Totalizações
Nº
Ações

Público
Beneficiado

Força de Trabalho
Participantes

1

150

5

8

200

4

5

1300

10

Doações de caixa d’água

280

840

5

Totais

294

2530

24

Visitas técnicas

154

1484

24

Visitas programadas (pró)

48

48

10

Atendimento a líderes nas
comunidades
Outros

185

534

10

421

432

7

Totais

808

2498

51

Palestras de sensibilização, em
programa de melhorias (Obras,
Projetos, etc.)
Ações Outros

Fig. 17 - Resumo de Atividades do PPC - UGR São Mateus – Ano: 2019/2020
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Fig. 18 - Convite do Encontro de Lideranças /2019

Fig. 19 - Encontro com as comunidades/2019

5. Eixos de Ações e Atividades Socioambientais
5.1. Aspectos ambientais
Por se tratar de obras de implantação de redes de água de pequenas dimensões, não demandando
aprovações junto aos órgãos ambientais, e de sistemas construtivos de baixíssimos impactos quanto
a movimentações de terra e utilização de equipamentos pesados, não foram identificados impactos
relevantes.
Como o padrão de contratos SABESP já contém, em suas cláusulas, exigências no tocante às
contratadas treinarem sua mão de obra e incorporarem exigências das legislações ambientais e
sociais, todas as obras tiveram destinação adequada de resíduos eventualmente gerados, além de
outras previsões protetivas de natureza social (por exemplo, sempre é vedada a contratação de mão
de obra infantil). A UGR atua em consonância com os ODS, eles buscam concretizar os direitos
humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas.
Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a
econômica, a social e a ambiental.
5.2. Fortalecimento das comunidades
A Sabesp, por meio da ação de seus técnicos comunitários e da empresa contratada, desenvolveu
ações nas áreas onde as obras do Contrato 2532/2018 foram realizadas. Várias delas ocorreram a
partir de base pré-existente, ou seja, atividades já consolidadas na atuação permanente da UGR,
em programas que buscam uma gestão integrada das ações socioambientais.
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5.2.1. Governança colaborativa
A Sabesp busca manter relações com lideranças de bairro (relações que partem do respeito à
autonomia dessas lideranças); isso ajudou no compartilhamento de ação/experiência com a
empresa contratada, traduzindo-se numa forma de aprendizagem e parceria. A equipe social e a
administradora do contrato participaram de alguns mutirões de apresentação e cobrança de
demandas, mutirões que resultaram de iniciativa da Sabesp, por meio do modelo de processo da
Governança Colaborativa este modelo de processo foi implantado em 2010 especificamente para o
programa córrego limpo, logo expandiu e os técnicos comunitários parassem a utilizá-los também
para identificar as lideranças nos núcleos de baixa renda e teve como objetivo facilitar o
atendimento e a solução de problemas, promover a interação entre a Sabesp, a Contratada e a
comunidade, desenvolver ações socioeducativas e fortalecer as redes de relacionamento.

Fig. 20 - Atendimento na praça moleque Travesso

Fig. 21– Parceria Sabesp e poder concedente

5.3. Educação Socioambiental
As diretrizes para as ações de sensibilização e educação socioambiental para as unidades da
Diretoria Metropolitana compreendem palestras, informações e esclarecimentos sobre questões
ambientais voltadas à melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, alinhados à Missão da
Sabesp, visando à construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências para a conservação do meio ambiente, a universalização dos serviços de saneamento
e a construção de sociedades sustentáveis, por meio de diversas ações e projetos orientados por
essa perspectiva.
Foram realizadas várias atividades junto às comunidades beneficiadas pelo Programa e em várias
escolas da região.
▪

Mata sede: distribuição de água potável para a população presente no evento;
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▪

Maquete: conta o círculo do saneamento de uma forma lúdica, ou seja, fala desde a capitação
da água bruta no manancial, passa pela distribuição até o consumidor final, coleta de esgoto
e encaminhamento para tratamento e retorno ao manancial;
▪ Atividades para as crianças como pintura facial com temas referentes a água; e também a
trilha ecológica.
▪ QR Code: É uma novidade na Comunidade, a população recebeu informações sobre as obras
e benefícios, por meio de acesso via QR Code, que direciona ao um vídeo com mais detalhes,
o QR Code estava em faixas e banners. O vídeo também foi projetado durante todo o período
do evento em TV locada para este fim;
▪ Atendimento móvel Sabesp para esclarecer eventuais dúvidas do público presente, bem
como falar sobre o uso consciente da água;
▪ A equipe Sabesp também realizou algumas ações sociais, como instalação de corrimão e
rampas de acesso, beneficiando os moradores da comunidade;
▪ Projeto da Metropolitana de empreendedorismo tecnológico e social desenvolvido, em 2019,
com alunos do ensino médio em escolas públicas de áreas com abastecimento regularizado
por meio do Programa Água Legal. O projeto foi desenvolvido pela Sabesp em parceria com a
ONG Ideias de Futuro, a água centro. O App Legal: Startup in School, é uma iniciativa voltada
para estimular a inovação e o engajamento nas comunidades atendidas pelo Programa Água
Legal, e promover o empreendedorismo tecnológico e social em escolas estaduais dessas
comunidades;
▪ Os alunos da escola Aroldo de Azevedo, foram mobilizados a participar do evento em Praça
Pública e apresentarem seus APPs em desenvolvimento, para o público participante;
As Subprefeituras do Sapopemba/São Mateus participaram do evento com equipamentos e ações
que faz toda diferença no dia a dia das pessoas que residem em comunidades, elencamos abaixo os
itens:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reurbanização da Praça Moleque Travesso, localizada no entorno da Comunidade Parque
Santa Madalena/Jd. Planalto;
Limpeza do Córrego que cruza a Comunidade Parque Santa Madalena/Jd. Planalto;
Serviços de Saúde como teste de glicemia, verificação de pressão arterial, exames de
tuberculose, orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis;
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) para orientação aos usuários de álcool e drogas;
Emissão de registro geral de animais (RGA);
Serviços de beleza e estética: corte de cabelo feminino e masculino
Shows musicais para entretenimento dos presentes.
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Fig. 22 - Parcerias: Escola Estadual/Empresa Startup in
School

Fig. 23- Alunos apresentando o APP Legal

Fig. 24 - Depoimento dos alunos da Escola Estadual Aroldo de Azevedo, em São Mateus, na zona leste de São

Fig. 25– Atendimento móvel nas comunidades

Fig. 26 - Distribuição de caixas d’agua – R. dos Eucaliptos
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6. Considerações finais
As ações de regularização de abastecimento, redução de perdas, uso consciente da água já realizadas
pela Sabesp, foram fortalecidas com o Programa Água Legal, que visa regularizar as ligações de água
160 mil imóveis na Grande São Paulo, garantindo mais saúde para 600 mil moradores que recorrem
a ligações clandestinas e evitando a perda de 3,3 bilhões de litros de água tratada ao mês.
Um dos pontos fortes do programa é a parceria selada entre os atores envolvidos, ou seja, Sabesp,
poder concedente e lideranças comunitárias, numa demonstração que a empresa está alinhada aos
ODS da ONU, a importância da parceria é maximizar de maneira coordenada o trabalho para que os
resultados possa proporcionar uma resposta coletiva, coerente e integrada as prioridades e
necessidades da Empresa.
Saúde, qualidade de vida e recuperação dos recursos hídricos são alguns dos resultados das ações
do programa, revertidas em ganhos para a população nos bairros onde foram implantados o
Programa Água legal. Inserida fortemente no contexto de todas as áreas operacionais da Sabesp, é
expressivo o avanço da companhia no tema sustentabilidade, quando a companhia ampliou a
abrangência da prestação de serviços de saneamento, inserindo a vertente ambiental na operação
dos sistemas, considerando a importância da relação entre saneamento, meio ambiente e saúde e
qualidade de vida. Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e
acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e
meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade social.
O trabalho socioambiental desenvolvido junto às comunidades onde foram realizadas as obras do
Programa Água Legal - UGR São Mateus, vem atingindo seus propósitos, com a realização de ações
e atividades que buscaram garantir o envolvimento e a participação da comunidade na valorização
das obras, seus benefícios inclusivos e de melhoria da qualidade de vida das pessoas seguramente
auxiliou nos resultados do Contrato.
Além dos benefícios sociais citados, as perdas sociais da UGR São Mateus foram reduzidas em
aproximadamente 10 m3/ligação/mês nas áreas regularizadas pelo Programa, representando
importante ganho ambiental em relação à disponibilidade hídrica.
O trabalho de acompanhamento e relacionamento dos técnicos comunitários com as lideranças
onde a comunidade foi contemplada com as ações do Programa Água Legal, não está atrelado único
e exclusivamente durante a execução das obras, a prática de relacionamento com os clientes de
baixa renda é sistematizada (PO-MR0120 – relacionamento com comunidades de Baixa renda e PORS007-Encontro com as Comunidade), está na cultura da Unidade.
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