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Índice geral do relatório de atividades da Fundação Luso de 2012

• Parte I
Apresentação da Fundação Luso:
- Missão
- As 3 vertentes de atuação da Fundação Luso: Saúde, Ambiente e Comunidade
- Resultado da Avaliação do Governo das Fundações de Portugal
- Prioridades do plano de atividades de 2012 :
comemorações dos 160 anos SAL e Comunidade

•

Parte II

Atividades da FL realizadas nas vertentes :
- Comunidade,
- Ambiente
- Saúde.
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A Fundação Luso

• Parte I
Apresentação da Fundação Luso:
1 - Missão
2 - As três vertentes de atuação da Fundação Luso:
Saúde, Ambiente e Comunidade
3 - Resultado da Avaliação do Governo das Fundações de Portugal.
4 - Prioridades do plano de atividades de 2012 :
Comemorações dos 160 anos SAL e Comunidade
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1 - A Fundação Luso - Missão

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 atividade económica.
Tem como Missão
- 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 de Luso, bem como para o desenvolvimento sustentável da Comunidade
desta região.

A criação da Fundação Luso está integrada na Política de
Responsabilidade Corporativa da SCC/SAL
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2 - Fundação Luso - Áreas de Atuação
Focada no elemento ÁGUA, a estratégia de atuação da Fundação Luso
assenta em 3 vertentes que orientam a sua ação:
Saúde - A promoção de estilos de vida saudáveis, o estímulo da investigação e
a partilha de conhecimentos sobre os benefícios da Água para a Saúde.
Ambiente - A proteção e valorização da origem da nascente de água mineral
Luso.
Comunidade - A promoção do desenvolvimento económico da região e a
valorização do património natural e cultural desta região.

Saúde

Ambiente

Comunidade
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3 - Resultado da avaliação do Governo das Fundações em Portugal

Fundação Luso = 57 %
O Governo procedeu a uma avaliação das Fundações existentes em Portugal,
na qual a Fundação Luso se integrou e, sendo esta Fundação privada
( não recebe qualquer apoio / benefício do Estado ), foi muito importante
para nós ter sido avaliada num universo de 401 Fundações .

A pontuação global dada à Fundação Luso foi de 57 %
destacando-se a atribuição de 100% nos indicadores :
Alinhamento das principais atividades desenvolvidas e a Sustentabilidade .
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4 - Fundação Luso’12 - 160 anos da SAL e Comunidade

No seu plano de atividades de 2012, a Fundação Luso
teve como prioridade as comemorações
dos 160 anos da Sociedade da Água de Luso

Dedicou por isso o ano de 2012
à Comunidade,

Implementou e desenvolveu as suas ações
contribuindo para o desenvolvimento sustentável
da Comunidade desta região.
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A Fundação Luso

•

Parte II

Atividades da Fundação Luso realizadas nas três vertentes :
- Comunidade,
- Ambiente
- Saúde.
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01. C O M U N I D A D E
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COMUNIDADE
Indice do relatório de atividades da Fundação Luso de 2012
Vertente COMUNIDADE
1 – Lançamento nos OCS ( rádio e jornais locais ) do Prémio de Empreendedorismo.
2 – Dia Mundial da Água, tributo à Pureza e Exposição
3 – Exposição dos 160 anos da SAL’ 2012 - Comunidade
4 – Fundação Luso sensibiliza a Comunidade para a importância das reservas
naturais da Água de Luso – plantação 160 azevinhos .
5 – Semana Cultural no Casino e Alameda do Casino.
6 – Visitas Guiadas com crianças à Fábrica Luso e Núcleo Museológico no Casino.
7 – Cerimónia da entrega do PE ao vencedor – Restaurante Pedra de SAL.
8 – Voluntariado no âmbito BRIGHT (Bussaco´s Recovery from Invasions Generating
Habitat Threats.

COMUNIDADE

1 - A Fundação Luso Lança a 4ª edição do Prémio de
Empreendedorismo em Março de 2012

Candidaturas até 31 de Maio de 2012,
para mais informações
consulte o site www.fundacaoluso.pt

2012
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2 – Dia Mundial da Água / Tributo à Pureza e Exposição

Comunidade

No dia 22 de Março de 2012 - Dia Mundial da Água, com a presença de
Representantes da Comunidade Local, de Colaboradores da Sociedade da Água
de Luso, simbolicamente os 16 Colaboradores mais antigos e os 16 mais recentes, e
vários Stakeholders da Marca; o início das Comemorações dos 160 anos da Água
de Luso (1852 - 2012), que se celebraram este ano, com uma exposição no Casino,
que ficou aberta durante o ano à Comunidade.
Neste dia ainda se fez o lançamento da menção “160 anos”, que passou a
figurar, durante o ano de 2012, em toda a comunicação da Marca, inclusivé
embalagens, e por uma homenagem a Maria de Lurdes Nunes Rocha que, com
9 anos de idade, em 1936, foi modelo do Escultor João da Silva, autor da
“Pureza”, o logo inconfundível da Marca Água de Luso.

12

3 - Exposição dos160 anos da Sociedade da Água de Luso,
no CASINO da SAL

“ - Em 25 de Agosto de 1852, por iniciativa do Dr. António Augusto da Costa
Simões, Dr. Francisco António Diniz e Dr. Alexandre Assis Leão, é fundada a
“Sociedade para o Melhoramento dos Banhos de Luso”.
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4 - Fundação Luso sensibiliza Comunidade
para a importância das reservas naturais da Água de Luso
•

A Fundação Luso promoveu nos dias 21 e 22 de Março, Dia da Árvore e Dia da Água,
a plantação de 160 azevinhos, nos 160 Anos da Água de Luso, nos parques
Municipais da Mealhada e da Pampilhosa e na Mata do Buçaco, com a ajuda dos
alunos das escolas do 1º ciclo e 3º ciclo de ambas as localidades.

•

A plantação dos azevinhos, espécie protegida da Serra do Buçaco, inseriu-se nas
comemorações do Dia da Árvore (21 de Março) e do Dia Mundial da Água (22 de
Março) e tem como objetivo sensibilizar as crianças e jovens para a importância da
Árvore no Ciclo da Água, em que aquela tem um papel fulcral na infiltração e
consequente Recarga de Aquíferos, bem como no recurso Hidromineral Natural
de Luso.
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5 - Semana Cultural - Casino

•

•

•

COMUNIDADE

‐ A Fundação Luso, em parceria com o Grupo Folclórico “ As Tricanas da Vila
de Luso “, promoveram a Semana Cultural em LUSO, de 17 a 23 de Maio de
2012.
Com uma Exposição de fotografias antigas da SAL – 160 anos no Casino e a
Feira de Artes Tradicionais na Alameda do Casino.
Evento que envolveu muito público e turistas; mais de 2.000 pessoas
passaram no Casino nesta semana Cultural.
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COMUNIDADE

6 - Com o foco na Comunidade, a Fundação Luso promoveu durante
o ano Visitas Guiadas à Fábrica Luso e Núcleo Museológico no Casino
-

Comunidade Sénior do Luso - total 30 pessoas ( Técnicos e utentes )
Crianças do 1º ciclo da Freguesia de Luso – Crianças, Professores e
Auxiliares (aprox.100 pax )
Crianças do 1º ciclo da Freguesia da Vacariça - 50 crianças , Professores
e Auxiliares de educação.
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7 – Cerimónia da entrega do Prémio ao vencedor

COMUNIDADE

Prémio de Empreendedorismo – 2012
A Fundação Luso lançou, em 2009, o Prémio de Empreendedorismo, no valor
de 10.000,00 euros, que tem como objetivo, premiar projetos
empreendedores e inovadores, já implementados em Luso e potenciadores
do desenvolvimento económico desta região .
Este projeto é subordinado às áreas de agricultura, comércio, indústria,
serviços e Turismo.

Em 2012 teve lugar a 4ª edição do Prémio
O vencedor foi um projeto de restauração, na vila de Luso,
denominado Restaurante Pedra de Sal.
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8-

COMUNIDADE
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02. A M B I E N T E

Vertente AMBIENTE

1 – Trilho da Água, da Fundação Luso e Fundação Mata do Buçaco e ações de
2012 resultantes deste projeto de cooperação.
2 – Conferência na Direção Regional de Educação do Centro em Coimbra ,
DREC , sobre o tema da Água Mineral Natural e proteção dos aquíferos.
3 – Fundação Luso entrega Diplomas nos programas “Eco-Escolas” da região.
4 – Fundação Luso comemora o dia do Ambiente com as crianças da Casa da
Criança da Mealhada, com a plantação de legumes e árvores de fruto.
5 – “Day of Giving” da SAL e Fundação Luso, na Mata Nacional do Buçaco.

1 - Trilho da Água

Ambiente

A Fundação Luso e a Fundação Mata do Buçaco, iniciaram em 2011, com
conclusão em 2013, o projeto de Recuperação do Trilho da Água na Mata do
Buçaco.
O trilho da Água tem 3.295 metros e integra o conjunto de 5 percursos de água, já
identificados e cartografados na Mata e é direcionado para a divulgação da
presença e valor do elemento Água e do nosso recurso mineral natural Luso.

Ações feitas em 2012:
•
Limpeza dos lagos da mata e plantações na envolvente de Eucalipto (Eucaliptus regans),
no Vale dos Fetos;
• Limpeza das duas Linhas de água que se unem na Fonte Fria;
• Recuperação da mina de Água e da Fonte do Carregal.
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2 - Conferência Eco-Escolas - Coimbra

Ambiente

A Fundação Luso participou numa conferência na Direção Regional
de Educação do Centro em Coimbra , DREC , com o tema :
“ A importância da Água Mineral Natural Luso e a proteção dos seus
Aquíferos”, na Serra do Buçaco, para o desenvolvimento sustentável
da região e para a preservação do património hídrico e natural.”
“A importância da Água na vida do Planeta “.
Esta palestra foi proferida pelo
Hidrogeólogo da SAL,
- António Vieira da Silva.
Coimbra, 25 de maio de 2012
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3 - Fundação Luso entrega diplomas nas eco-escolas

Ambiente
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Ambiente

4 - Dia Mundial do Ambiente
A Fundação Luso continua a comemorar o dia do Ambiente dando
continuidade ao seu programa de constituição de Hortas Pedagógicas
com as 100 Crianças da Casa da Criança da Mealhada .
Este ano foram plantados vários legumes, entre os quais alfaces, couve-flor,
couve portuguesa, espinafres, cebolas, alhos, bróculos, melão, melancia,
meloas e algumas árvores de fruto: macieiras, pereiras e laranjeiras.
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5 – “Day of Giving” 30 -11- 2012
•

•

Ambiente

Esta ação, iniciada em 2011, consiste na limpeza e na plantação da Mata
Nacional do Buçaco. Para que sejam sustentáveis, devem ser feitas de forma
continuada ao longo do tempo, com cerca de 100 colaboradores da SAL em
2012; fizémos limpeza de 1.500 m2 e a plantação de 2.000 espécies.
É na extensa aplanação de topo desta Serra que se processa a infiltração de
água muito pura, nas melhores condições ambientais, e se inicia o processo de
formação do recurso hidromineral Luso.
Esta atividade é muito importante, pois consegue uma síntese perfeita com o

Voluntariado, Ambiente e Comunidade da vila de Luso.
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03. S A Ú D E
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SAÚDE

Vertente Saúde
1– Lançamento do Prémio ÁGUA É SAUDE - SaberViver & FundaçãoLuso
2 - Publicação de artigo sobre a importância da água para a Saúde,
na Revista Saber Viver.
3 – Conferência na Biblioteca Municipal de Lousada para as crianças
do 1º e 2º ciclo do agrupamento de escolas de Lousada.
4 – Entrega do Prémio Água é Saúde aos vencedores na Fundação Champalimaud

Saúde

1 - Lançamento do PRÉMIO « ÁGUA É SAÚDE no valor de 5.000 €
e Revista SABER VIVER & FUNDAÇÃO LUSO 2012 »

De 1 de Março a 1 de Junho de 2012 poderiam ser apresentadas as
candidaturas, bastando para isso preencher o formulário de
candidatura na página de internet www.entusiasmomedia.pt

O prémio anual de Água é SAÚDE 2012 pretende valorizar a melhor
ideia, inovadora e concretizável, que contribua para um melhor estado de
hidratação dos portugueses através do consumo de água mineral natural.
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2 - Publicação de artigo sobre Água da Fundação Luso na Revista Saber Viver (1)
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Publicação de artigo sobre Água da Fundação Luso na Revista Saber Viver (2)

( Cont.)
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Saúde

3 – Ação de Sensibilização e Conferências sobre a ÁGUA
Um Bem Essencial à vida.
No dia 28 de Março de 2012, à

semelhança do ano anterior, a Câmara
Municipal e a Biblioteca Municipal de
Lousada solicitaram à Fundação Luso,
mais uma ação de sensibilização sobre
a importância do consumo de Água
Mineral, para a hidratação do Corpo
Humano.
O público alvo foram crianças do 1º
e 2º ciclo, do Agrupamento de escolas
de Lousada / Norte de Portugal.
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4 - ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO « ÁGUA É SAÚDE »

Saúde

SABER VIVER & FUNDAÇÃO LUSO 2012 / 5.000 €
Prémio “Água é Saúde” 2012 teve este ano 41 participações, das quais foram
selecionados 10 finalistas.
O Prémio “Água é Saúde” 2012 foi atribuído a Ana Antunes (Prof. Escola Superior de
Comunicação Social), de Lisboa, pela ideia da criação de uma aplicação móvel
que permita relembrar as pessoas da necessidade de beber água, e a Ana Castro
(Estudante de Ciências da Nutrição), de Guimarães, pela ideia de realizar um vídeo
informativo, divulgado em centros de saúde e de fácil acesso à população idosa.

Fernanda Soares, Diretora da “Saber Viver”, as premiadas
Ana de Castro e Ana Antunes, e Nuno de Pinto de Magalhães
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Comunidade, Ambiente e Saúde

Fundação Luso...
Um parceiro para o Futuro!
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