projecto

unificador
O envolvimento com os stakeholders e a promoção da sua participação
na Fundação Luso constituem pressupostos chave deste projecto.
O Conselho Consultivo da Fundação Luso, integrado nos órgãos
sociais, é composto pelas seguintes individualidades: Dr. Alberto
Galvão-Teles, Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da
Obesidade; Dr. Manuel Oliveira Carrageta, Presidente da Fundação
Portuguesa de Cardiologia; Dra. Alexandra Bento, Presidente
da Associação Portuguesa dos Nutricionistas; Dr. Carlos Cabral,
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada e Dr. João Breda,
Coordenador da Plataforma contra a Obesidade.
Cada área de actuação é ainda dinamizada por um grupo de trabalho,
com profissionais da SCC e da SAL, personalidades do meio científico,
actores locais, Universidades, ONG, entre outros.
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FOCO

NA ÁGUA

iniciativa
pioneira

A Fundação Luso é a primeira Fundação em Portugal que associa as
competências de uma empresa aos interesses da região onde se encontram
os recursos indispensáveis à sua actividade económica.
Integrada na Política de Responsabilidade Corporativa da Sociedade
Central de Cervejas e Bebidas (SCC) e da Sociedade Água de Luso
(SAL), a Fundação Luso é um projecto inovador e ambicioso, cuja
actividade é orientada para o benefício de todos os portugueses.

actuação
tripartida

Focada no elemento água, a estratégia de actuação da Fundação Luso
assenta em três princípios base, que orientam a sua acção:
• A água que bebemos traz grandes benefícios para a saúde e para
o bem-estar.
• A água faz parte do nosso património natural e cultural.
• No Luso nasce a água mineral natural preferida dos portugueses.
Destes princípios surgem as três vertentes de actuação da Fundação Luso.

> SAÚDE

A promoção de estilos de vida saudáveis, o estímulo da investigação
e a partilha de conhecimento sobre os benefícios da água para
a saúde.

missão

> AMBIENTE

Contribuir para o progresso do conhecimento e da informação relacionados com a água e a saúde humana, para a preservação do património
hídrico e natural do Luso, bem como para o desenvolvimento sustentável
da comunidade desta região é a missão da Fundação Luso.

A promoção do desenvolvimento económico da região do Luso
e a valorização do património natural e cultural desta região.

ambiciosa

A protecção e a valorização da origem da nascente da água mineral
natural do Luso.

> COMUNIDADE

Saiba mais em www.fundacaoluso.pt

DESTAQUE
O Centro Conhecimento da Água é o espelho da
Fundação Luso. O interesse específico deste Centro
é a água, cuja presença na informação é transversal.
O objectivo é desenvolver e divulgar o conhecimento
relacionado com a água, disponibilizando informação
de qualidade a públicos com interesses muito
específicos (técnicos de saúde e ambiente, estudantes,
professores, grande público, média etc.).
Visite o Centro Conhecimento da Água em www.fundacaoluso.pt

