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No último dia 07 de julho de 2021 ocorreu o evento, em modalidade digital, sobre “Como Portugal
poderá apoiar o Brasil na Universalização do Saneamento” com nosso associado da KPMG, que
tivemos como palestrantes o Sr. Mauricio Endo que é sócio líder do setor de governo da KPMG, que
falou sobre o novo Marco Regulatório de Saneamento e os Desa os da Universalização do
Saneamento no Brasil e o Sr. José Saldanha Matos que é Presidente da Parceria Portuguesa para água
que expos sobre as Inovações e tecnologias aplicadas na melhoria da qualidade e e ciência dos
serviços de Saneamento em Portugal.
O Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro Sr. Manuel Domingues
e Pinho, que foi o moderador do evento, agradeceu a participação do Secretário de Estado da
Internacionalização de Portugal, Sr. Eurico Brilhante Dias no evento, no qual foi percebido o quanto se
avançou na gestão e inovação na prestação dos serviços de saneamento em Portugal.
O ano passado e este ano têm sido marcados por desa os sem precedentes devido à pandemia global
da covid-19. Apesar dos percalços, o governo brasileiro aprovou uma legislação inovadora com o
intuito de transformar o setor de saneamento básico que tem enfrentado grandes di culdades
historicamente.
A crise da covid-19 destacou a necessidade urgente de o Brasil melhorar a qualidade dos serviços de
saneamento e garantir a distribuição de água potável e a coleta e o tratamento de esgoto para toda a
população. Para isso, o governo federal respondeu com a aprovação Lei 14.026, em 15 de julho de 2020,
que estabelece um novo marco legal de saneamento (Novo Marco Legal) que visa universalizar os
serviços de saneamento em todo o País até 2033, com mais investimentos da iniciativa privada.
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