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01. A FUNDAÇÃO LUSO

• A Água de Luso decidiu criar um projecto pioneiro em Portugal que tem na Água 

o elemento central da sua existência, tendo para esse efeito criado em 2008 a 

Fundação Luso e o seu lançamento público em 17 de Fevereiro em 2009.

• A FL é uma entidade que cruza o know-how da empresa com os interesses da 

região onde estão os recursos indispensáveis à sua actividade económica.

O QUE O QUE ÉÉ A FUNDAA FUNDAÇÇÃO LUSO?ÃO LUSO?

A criação da Fundação Luso está

integrada na Política de 

Responsabilidade Corporativa da 

SCC/SAL

01.A Fundação Luso
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A Fundação Luso tem por fim 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.

A actividade da FundaA actividade da Fundaçção Luso deve ser orientada para o benefão Luso deve ser orientada para o benefíício de todos cio de todos 

os portugueses e especialmente das geraos portugueses e especialmente das geraçções futuras.ões futuras.

MISSÃOMISSÃO

01.A Fundação Luso
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ORGÃOS SOCIAISORGÃOS SOCIAIS

Fundação Luso

Conselho Fiscal
Conselho de 

Administração
Conselho
Consultivo

• Conselho Consultivo com representantes das várias áreas de actuação

Prof. Doutor Alberto GalvãoTeles - SPEO

Prof. Doutor Manuel Oliveira Carrageta - FPC

Dra. Alexandra Bento - APN

Dr. Carlos Cabral - CMM

Dr. João Breda - PCO

Cada área de actuação é dinamizada por um grupo de trabalho, com profissionais da SCC 

e SAL, personalidades do meio científico, actores locais, Universidades, ONG, etc.

01.A Fundação Luso
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Focada no elemento Água, a estratégia de actuação da Fundação Luso assenta em 
três princípios base, que orientam a sua acção:

SAÚDE               
AMBIENTE

COMUNIDADE

02.Áreas de Actuação
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• Água de Luso como actor incontornável 

na promoção de estilos de vida saudáveis

• Estímulo à investigação e melhor 

conhecimento dos benefícios da água para 

a saúde

SASAÚÚDEDE

A Fundação Luso pretende preencher uma 

lacuna e afirmar-se como especialista na 

temática da água e saúde

02.Áreas de Actuação
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• Protecção e valorização da origem da 

nascente da água mineral natural de Luso

• Apoio à investigação

A Fundação Luso pretende contribuir para 

a investigação e apoiar o desenvolvimento 

de projectos inovadores com benefícios 

para a sociedade e o ambiente

AMBIENTEAMBIENTE

02.Áreas de Actuação
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• Promoção do desenvolvimento 

económico da região de Luso

• Apoio a actividades que protegem e 

valorizam o património natural e cultural de 

Luso, de acordo com os princípios da 

sustentabilidade

O apoio ao desenvolvimento da região do Luso, ao nível de iniciativas sociais e 

culturais, e da empregabilidade é o principal foco da área da comunidade

COMUNIDADECOMUNIDADE

02.Áreas de Actuação



03. ACÇÕES

A Fundação Luso apostou este ano na promoção e desenvolvimento da região 

do Luso, apoiando actividades que protegem e valorizam o património natural 

e cultural desta vila e dedica o ano de 2009 2009 àà vertente vertente Comunidade.Comunidade.
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MUSEOLMUSEOLÓÓGICO DA SAL GICO DA SAL Fev.09Fev.09

• Conta a história da empresa ao 

longo dos seus mais de 150 anos de 

Vida.

• Nesta mostra estão apresentadas 

as 4 vertentes da SAL:

• FábricaLuso e Fábrica Cruzeiro

• Termas e Hotel

INAUGURAINAUGURAÇÇÃO DO NÃO DO NÚÚCLEOCLEO

COMUNIDADE
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LANLANÇÇAMENTO DO PRAMENTO DO PRÉÉMIO DE EMPREENDEDORISMOMIO DE EMPREENDEDORISMO

• Prémio Dotação em dinheiro, até ao montante máximo até € 10 000,00 

• O objectivo é premiar uma ideia de projecto, cuja implementação potencie o 
desenvolvimento económico da região do Luso e beneficie o bem estar geral da 
comunidade local. 

• Júri do concurso: Representantes da Fundação Luso e Representantes das entidades 
locais (Junta Freguesia de Luso, Câmara Municipal da Mealhada, Associação Comercial e 
Industrial do Concelho da Mealhada ).

Março ‘2009 - Lançamento do Prémio de Empreededorismo  
Maio - Apresentação das candidaturas 
Junho – Pré-selecção do júri
Julho - Selecção do júri – Clube LusoClássicos e Grupo Tricanas de Luso
Setembro - Anúncio público dos vencedores deste prémio no Casino de Luso, com 
Stakeholders e imprensa local.

COMUNIDADE
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O Júri decidiu por unanimidade, destacar exequo a candidatura do “Clube 

LusoClássicos” e a candidatura do Grupo Folclórico “As Tricanas da Vila de Luso “por 

serem potenciadores do desenvolvimento económico da vila, com a verba de 5.000 

euros a cada um.

Empreender para Inovar 
e juntos contribuirmos para alicerçar o Futuro !

COMUNIDADE



•Fundação LUSO | 2009

COMUNIDADE

O Júri do Prémio de Empreendedorismo, lançado pela Fundação Luso em 2009, 

constituído por Nuno Pinto de Magalhães, Administrador da Fundação Luso, 

Carlos Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Homero 

Serra, Presidente da Junta de Freguesia de Luso e Carlos Pinheiro, Presidente da 

ACIM (Associação Comercial e Industrial da Mealhada), decidiu Premiar, em 

exequo, as candidaturas do Clube “LusoClássicos” e do Grupo Folclórico “As 

Tricanas da Vila de Luso”, atribuíndo a cada premiado a verba de 5.000 euros.

O PRESIDENTE DO JÚRI

Nuno Pinto de Magalhães)
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UM DIA COM A FUNDAUM DIA COM A FUNDAÇÇÃO LUSOÃO LUSO

• Visita de estudo com as 90 crianças da Escola do 1º ciclo do Luso, Abril 2009, 
ao engarrafamento da Água de Luso (fábrica) e ao Casino de Luso, após o 
restauro, com apresentação do Núcleo Museológico da SAL.. 

• OBJECTIVO Promover uma maior aproximação às crianças do Luso; Partilhar 

o conhecimento da Fundação com as crianças das escolas locais e do concelho.

COMUNIDADE
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MEGA ACMEGA ACÇÇÃO DIA NACIONAL DA ÃO DIA NACIONAL DA ÁÁGUA GUA -- 1 de Outubro 2009 1 de Outubro 2009 

COM AS CRIANCOM AS CRIANÇÇAS DO 1AS DO 1ºº CICLO DA MEALHADACICLO DA MEALHADA

A Fundação Luso sensibiliza escolas para a importância da Água, como elemento 
essencial à vida, e reúne 900 crianças e professores no Cine Teatro Messias 
deste Município com o apoio da Câmara Municipal. 

Neste dia especial, foram abordados 4 temas ( Água de Luso e a Fundação;
A Qualidade da Água; Água e o Ambiente; Água e a Saúde) de uma forma 
pedagógica  e divertida por forma a cativar e interessar este jovem público.

As crianças e respectivos educadores aprenderam diversos jogos didácticos e 
canções, contando ainda com um belíssimo espectáculo infantil a cargo do 
grupo de animação Lanterna Mágica. 

COMUNIDADE
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COMUNIDADE
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LANLANÇÇAMENTO DO AMENTO DO WEBSITEWEBSITE CENTRO CONHECIMENTO DA CENTRO CONHECIMENTO DA ÁÁGUAGUA

• Website dirigido ao grande público e à comunidade científica
• Informação sobre as vertentes da Fundação, com destaque para a 
vertente Saúde
• Permite o acesso a informação institucional da Fundação Luso.

www.fundacaoluso.pt

• OBJECTIVO: desenvolver, divulgar 
o conhecimento relacionado com a 
água, disponibilizando informação de 
qualidade a públicos com interesses 
especifícos (técnicos de saúde e 
ambiente, estudantes, professores, 
media, etc. )

SAÚDE
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CICLO DE CONHECIMENTO DA CICLO DE CONHECIMENTO DA ÁÁGUAGUA

• conferência dirigida às crianças das escolas da Mealhada, 

Casino de Luso, em Junho’09

• conferência dirigida aos séniores da comunidade 

de Luso, Centro Social Melo Pimenta, em Julho’09

SAÚDE
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• Comemoração dos 30 anos do Serviço Nacional de Saúde, Maio’09, com o 
patrocínio da Fundação Luso (organizado pela Universidade Atlântica de Lisboa);

• Apoio ao 1º Simpósio do Observatório Nacional de Obesidade e Controlo de 
Peso (ONOCOP), integrado no 13º Congresso Português de Obesidade, 
Nov.’09 Vilamoura;

• Actualização permanente de conteúdos do Centro de Conhecimento da 
Água (CCA) do site da Fundação Luso;

• Presença regular de Junho a Dez.09 no Jornal Centro de Saúde com temas 
dedicados á Saúde e aos benefícios da Água.

SAÚDE
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LANLANÇÇAMENTO DA 3.AMENTO DA 3.ªª EDIEDIÇÇÃO DO PRÃO DO PRÉÉMIO MIO IDEIAS VERDESIDEIAS VERDES

• Iniciativa conjunta da Sociedade Central de Cervejas – Água de Luso e 
da Sojornal - Jornal Expresso

• Prémio no valor de € 50 000,00

OBJECTIVO: dar expressão a potenciais 

valores na concretização de projectos 

inovadores e relevantes para a sociedade 

portuguesa na área do Ambiente

PARTICIPAPARTICIPAÇÇÃO NO GREENFESTIVALÃO NO GREENFESTIVAL
Lisboa, Setembro 2009

AMBIENTE
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DIA DO AMBIENTEDIA DO AMBIENTE

Comemoração do 5 de Junho, dia do 
Ambiente com a Fundação Luso no Casino, 
com as crianças da escola da vila, em que a 
FL falou da importância da Água e do 
Ambiente na Comunidade e no Planeta. 

Interacção com as crianças  e professores 
através de jogos didácticos durante as 
palestras.

AMBIENTE
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Nós gostamos da Fundação Luso,
Obrigado !


