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A Fundação Luso - Missão
Parte I
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 c omo

Missão

- Contribuir para o progresso do conhecimento e da informação relacionados
com a água e a saúde humana, para a preservaç ã o 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
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Fundação Luso - Áreas de Atuação
Focada no elemento ÁGUA, a estratégia de atuação da Fundação Luso
assenta em três 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 a valorização da origem da nascente da Água Mineral Natural Luso.
Comunidade - A promoção do desenvolvimento económico da comunidade e a valorização

do património natural e cultural desta região.
Saúde

Ambiente

Comunidade
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A Fundaç ão Luso em ano de Pandemia

O ano de 2021 continuou a ser marcado pela
pandemia de covid-19 e a Fundação Luso teve de
adequar as atividades previstas para este ano, às
condições preventivas e recomendadas pela DGS,
cumprindo as medidas de segurança da Companhia.
Este ano não fizemos, nomeadamente:
- As ações previstas com a Escola de Turismo e
Hotelaria de Coimbra no âmbito das visitas guiadas
à Água de Luso.
- Não foi lançado em 2021 o prémio Água é Vida,
em parceria com a Revista Saber Viver e FLuso.
- Não foi lançado o prémio de Empreendedorismo.
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Casino – Plano de C ontingência e DGS

Renovação das medidas de higiene e segurança, em todo o espaço, incluindo
uma sala de isolamento, sinalética, equipamentos de desinfeção das mãos,
código de conduta, na reabertura do Casino e Exposição, de acordo com o plano
de contingência da empresa e de acordo com as normas e recomendações da
DGS para museus e exposições.
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Renovação do Selo Clean & Safe ao Casino
O Departamento de Museus, Conservação e Credenciação / DMCC, da Direção-Geral
do Património Cultural, após verificação das nossas condições e implementação de
regras e recomendações da DGS, renovou o Selo Clean & Safe para o Casino.
Garantindo assim a segurança dos colaboradores e do público que nos visita
respeitando e cumprindo as normas do código de conduta e as recomendações
da DGS.
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A Fundação Luso
Parte II

Atividades da Fundação Luso (FL) realizadas nas três vertentes :
Saúde
Ambiente
Comunidade
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1. Saúde
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índice do relatório de atividades da Fundação Luso de 2021
Parte II
Vertente Saúde

1 –- A Fundação Luso e o Centro Social Melo Pimenta do Luso

2 – A Importância de Beber Água
2.1 – Publicação na revista Saber Viver
3 – Resumo das 9 edições do Prémio Água é Vida
4 - A Fundação Luso apoia a APHipertensão Pulmonar
5 - A Fundação Luso e o Centro de Tratamentos “FAROL“
6 – Fundação Luso e a Joana Schenker

1 – Fundação Luso apoia o Centro Social Melo Pimenta

Saúde

A Fundação Luso, apoiou o Centro Social Melo Pimenta do Luso, (Centro de
materiais de proteção Individual, de Dia) com a doação batas, luvas,
mascaras para o grupo de 45 utentes e 14 colaboradores desta Instituição.

Com este apoio foi possível continuarem a desenvolver as suas atividades
quer internamente, quer no serviço ambulatório aos idosos com todas as
regras de segurança.
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2 – A Importância de Beber Água

Saúde

A Fundação Luso, realizou ao longo do ano algumas publicações na
Revista Saber Viver, com o objetivo de incentivar hábitos diários de
ingestão e hidratação, através do consumo diário de Água Mineral Natural.
As mensagens sobre o consumo diário de água são essenciais quer para
públicos mais jovens, quer para Seniores, pois são os grupos que bebem
menos água diariamente.
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2 .1 – Fundação Luso e a importância de beber água

Saúde
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3 – Resumo das edições do Prémio Água é Vida de 2011 a 2019

Saúde

1ª edição - 2011 – João Vasquez de Lisboa
(Ideia de garrafa Luso no 1º ciclo nas aulas de Educação Física.)
2ª edição - 2012 – vencedoras ex-aequo Ana Guimarães e Ana Antunes de Lisboa
(vídeo sobre hidratação a divulgar em Centros de Saúde.
A outra ideia é aplicação móvel para lembrar das necessidades de água)
3ª edição - 2013 – vencedores ex-aequo de Ana Abrantes e Mafalda Caneira de Lisboa.
(Criação de carteira com espaço para garrafas de água incentivando à ingestão de água.)
(Colocar dísticos nos WC’s públicos com escala de coloração de urina. )

4ª edição - 2014 - Ana Guerreiro de Faro
(Colocar várias fontes em pontos estratégicos do país com imagem Luso e o slogan venha beber às fontes.
5ª edição - 2015 - Maria Diamantina de Lisboa - juntar três bandeiras ás bandeiras de sinalização das praias que
conforme a temperatura e o grau de humidade do ar sugeriram aos utentes das praias hidratarem-se.
6ª edição – 2016 -Maria José Novais e José Próspero de Braga. A 1ª visa a criação de um dístico/ autocolante com
o símbolo de uma garrafa de água, para afixar nos transportes públicos, à semelhança dos existentes de “ não
fumadores “ou “acesso a deficientes”, ou “Wi-Fi”.
- A 2ª propõe “espalhar cartazes por Portugal com um benefício diferente em cada um deles.
Por exemplo a Água ajuda a absorver nutrientes, melhora o sistema imunitário.
7ª edição – 2017 – Liliana Matias de Alverca, que criou a H2GO, uma aplicação que incentiva o utilizador a atingir
a sua meta diária de ingestão de Água.
8ª edição – 2018 - Rui Gonçalves Torres, de Barcelos, cuja ideia é incluir na plataforma de prescrição médica, um
campo para a Ingestão de Água, à semelhança do que acontece para o exercício físico.
9ª edição – 2019 – Samuel Patrocínio, Moura - campanha de valorização da água de Luso para os pilares da Fluso.

4 – A Fundação Luso apoia a APHP

Saúde

A FL apoiou a caminhada Solidária da Associação Portuguesa de Hipertensão
Pulmonar (APHP) que se realizou na Vacariça com a participação da comunidade.
APHP é uma associação sem fins lucrativos, que integra doentes, familiares,
amigos, técnicos de saúde e todas as pessoas interessadas no estudo, divulgação,
tratamento e prevenção da hipertensão pulmonar.
Com sede na Mealhada esta associação tem como objetivo a divulgação da
doença, a promoção do acesso aos tratamentos e a prestação de apoio aos
doentes.
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5 – A Fundação Luso e o Centro FAROL

Saúde

A Fundação Luso apoiou o Centro de Tratamento FAROL
ATT - Associação Para o Tratamento das Toxicodependências
A Associação Para o Tratamento das Toxicodependências ATT, já recuperou mais de
2.500 pessoas, tendo a grande maioria delas conseguido resgatar as suas vidas e as
de suas famílias!
A ATT continua a ser uma saída de esperança para todos aqueles que procuram
todos os dias esta Instituição. Todos são tratados, independentemente da sua
condição social ou financeira.
A recuperação é mediante um método seguro, sem recurso a medicamentos e
com uma equipa altamente especializada.
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6 – A Fundação Luso e a Joana Schenker

Saúde

A Fundação Luso promove estilos de vida saudáveis, apoiando pessoas que
transmitam esses valores e práticas que incentivem a vida ao ar livre e atividades
desportivas.
Joana Schenker é uma dessas pessoas; uma atleta portuguesa de bodyboard.
Em 2019 sagrou-se mais uma vez campeã mundial de bodyboard, sendo a
primeira portuguesa a conseguir este feito.
Em 2021 a Fundação Luso continuou a apoiar esta atleta que procura atrair
gerações mais novas para a prática desportiva e nomeadamente desta modalidade.
Joana Schenker foi
agraciada pelo
Presidente da
Republica, Marcelo
Rebelo de Sousa,
com o Prémio Oficial
da Ordem do Mérito
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2. A M B IE N TE

índice do relatório de atividades da Fundação Luso de 2021
Parte II

Vertente Ambiente

1 - A Fundação Luso e a Fundação Mata do Bussaco
2 – Manutenção dos Viveiros Luso na Mata do Bussaco

3 - Visita ao local das plantações na Serra do Bussaco
4 – Fundação Luso é membro do Conselho Eco- Escolas do Luso.
5 – Presidente da Fundação Luso em entrevista no dia do Ambiente.

1 – Fundaç ão Luso e a Fundaç ão Mata do Bussac o

Ambiente

A Fundação Luso é parceira do projeto “Forest Garden” da Fundação Mata
do Bussaco.
Este projeto procura valorizar e dinamizar a Mata Nacional do Bussaco,
através da construção de infra estruturas que possibilitem um maior
envolvimento dos visitantes com a Mata do Bussaco.
O plano de execução do "Forest Garden" foi prolongado por mais um ano,
até final de 2022, em virtude das limitações impostas pela pandemia em
Portugal.
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2 – Recuperação dos Viveiros

Ambiente

A Fundação Luso em colaboração com a Fundação Mata do Bussaco incentivou a
recuperação e reorganização dos Viveiros denominados “Água de Luso” da Mata
do Bussaco.
Estas ações são o alicerce fundamental para potenciar novas plantações
de árvores autóctones, arbustos e plantas aromáticas na Mata do Bussaco.
Fotos dos viveiros
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3 - Visita ao local das plantações na Serra do Bussaco

Ambiente

Monitorização com ida ao local das plantações de arvores feitas nos anos anteriores.
Este ano de 2021 devido à Pandemia não foi possível realizar uma plantação
de árvores autóctones na serra do Bussaco, pelo que a Fundação se deslocou
ao local para observação da evolução e crescimento das espécies plantadas.
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4 - Fundação Luso integra Eco - Escolas

Ambiente

Eco – Escolas – é um programa desenvolvido na Escola e Comunidade,
vocacionado para a Educação Ambiental, a Cidadania e para a
Sustentabilidade.

A Fundação Luso é membro do Conselho Eco – Escolas do Centro Escolar
do Luso. Este Centro envolve cerca de 120 pessoas entre discentes,
docentes não docentes.
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5 - Fundação Luso e o Dia Mundial do Ambiente

Ambiente

O Presidente da Fundação Luso,
Nuno Pinto de Magalhães,
em entrevista, na revista “Saber
Viver”, sobre o tema da
Sustentabilidade e do Ambiente.
Nesta entrevista refere a
importância do Ecossistema da
Serra do Bussaco, a sua preservação
e valorização para o património
natural desta região.
Publicação na revista no dia do
Ambiente, 6 de junho de 2021.
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3. Comunidade

índice do relatório de atividades da Fundação Luso de 2021
Parte II– vertente C omunidade

1 - Fundação Luso apoiou o GASCL da freguesia de Luso.
2 - A Exposição no Casino sobre a “A Qualidade e a Diversidade das Águas Minerais Naturais
e a sua relevância para a Saúde”.
2.1 - Inauguração da Exposição com Stakeholders e Parceiros.
2.2 - A Definição e Características das Águas Minerais Naturais
2.3 - A Água Mineral Natural de Luso
2.4 – As Águas Minerais Naturais, de Nascente e de consumo humano.
2.5 – Visitantes da Exposição
2.6 – Resumo das exposições de 2011 a 2021
3– O Centro Escolar de Luso visitou a Exposição no Casino.
4- Resumo das Exposições de 2011 a 2021 no Casino
5 – Fundação Luso e o Festival das Artes
6 - Prémio de Empreendedorismo da Fundação Luso.
7 – Resumos das 12 ultimas edições (2009 a 2020)
8 - Fundação apoiou o projeto “O que de Verdade Importa”
9 - Fundação Luso e a EPIS
10 - A Fundação Luso apoiou o Futebol de Rua da Cais
11 - A Fundação Luso nas comemorações da Batalha do Bussaco
12 - A Fundação Luso apoiou projeto “Prosperidade”

1 - Fundaç ão Luso e o GASCL

C OM UNIDADE

A Fundação Luso apoiou o grupo GASCL (Grupo de Ação Sócio-Caritativa) da
freguesia de Luso, que tem como missão apoiar os mais desfavorecidos da
freguesia bem como famílias e crianças com necessidades especiais, quer ao
nível de saúde, quer ao nível de apoio escolar.

A Fundação Luso desde
sempre tem apoiado as
causas e atividades
desenvolvidas por esta
Associação, na freguesia
de Luso e Concelho da
Mealhada ao longo dos
anos.
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2 – Exposiç ão no Casino
C OM UNIDADE

“A Qualidade e a Diversidade das Águas Minerais
Naturais e a sua relevância para a Saúde”, é o tema da
Exposição anual no Casino

Nuno Pinto de Magalhães, presidente da
Fundação Luso, refere” esta Exposição insere-se
nas incitativas culturais da Fundação Luso e o
objetivo é dar a conhecer especificações, das
Águas Minerais Naturais, onde se insere a Água
de Luso, até então pouco aprofundadas,
capacitando os consumidores e visitantes de
conhecimentos essenciais para distinguir as
Águas Minerais Naturais e os benefícios para a
Saúde”.
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2.1 – Inauguração da Exposiç ão no Casino

C OM UNIDADE

Na inauguração da Exposição,
para além de stakeholders locais e
parceiros, tivemos também a presença
dos representantes da APIAM e da DGEG.
A APIAM enalteceu o tema da exposição
e a importância do património geológico
de Portugal, no que se refere às águas
minerais naturais e de nascente.

A DGEG destacou a composição e as
características físico-químicas da água
mineral natural, mas também o seu
microbismo natural que em muito vai
contribuir para as características que as
águas minerais apresentam, quer para a
ingestão e consumo, como também das
águas termais, ao nível das suas vocações
terapêuticas.

Filomena Pinheiro, da Região de Turismo do Centro, Francisco
Furtado Mendonça da APIAM, Carla Lourenço da DGEG (
Direção Geral de Energia e Geologia), Nuno Pinto de
Magalhães, Presidente da Fundação Luso e Rui Marqueiro
Presidente da CMMealhada
Veja aqui o filme da Inauguração da Exposição
Exposição Fundação Luso 2021 - "A qualidade e
diversidade das Águas Minerais Naturais!" - YouTube
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2 .2 – Exposiç ão no Casino

C OM UNIDADE

Esta exposição composta por diversas temáticas distribuídas por vários painéis, começa
por apresentar “A Definição e Características das Águas Minerais Naturais”, que se
destacam pelo seu estado natural e Pureza original, pela profundidade, características
físico-químicas estáveis e permanentes, proibição de tratamentos químicos ou aditivos,
perímetro de proteção protegido e o engarrafamento ser feito no local de captação.
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2.3 – Exposição no Casino

C OM UNIDADE

Ao longo da exposição podemos observar conteúdos, como as águas minerais e os seus
benefícios para a saúde e ainda o pH das águas e a recomendação da OMS, em que
considera que o pH não é critério no que toca a benefícios para a saúde, mas sim a pureza
bacteriológica e a composição química das Águas.
A Água Mineral Natural de Luso é tema de um dos painéis da Exposição, em que
identificamos a sua composição físico-química estável e permanente e a sua pureza
microbiológica, quer na origem identificada e protegida, quer no produto engarrafado.
Temos também uma timeline com os marcos mais importantes dos últimos 25 anos da
Água de Luso.
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2.4 –Águas Minerais Naturais, de Nascente e de consumo humano
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2.5 – Visitantes da Exposiç ão no Casino
COMUNIDADE

A Exposição esteve aberta ao público de 27 de julho até ao final do ano de 2021.
Recebemos cerca de 2.500 visitantes, incluindo crianças.
O público que nos visitou gostou muito da exposição não só pela informação e
esclarecimentos disponíveis nos diversos painéis, como também pela função
pedagógica e conhecimentos sobre as Águas Minerais Naturais, de Nascente e as
águas destinadas ao consumo humano.
Apesar do ano de pandemia que continuámos a viver em 2021 e aos vários períodos
de estado de emergência, a exposição foi um êxito.
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3 - Centro Escolar de Luso visitou Exposição no Casino

C OM UNIDADE

O Centro Escolar de Luso visitou a Exposição sobre “A Qualidade e a Diversidade
das Águas Minerais Naturais e a sua relevância para a Saúde”, no Casino.
Todos os alunos das Turmas, professores e auxiliares, visitaram a exposição e os
filmes associados, de acordo com o planeamento de dia e horário de visita ao
Casino, organizados pela Fundação Luso e Centro Escolar.
Este Centro tem um total de 120 pessoas.
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4 – Resumo das Exposições de 2011 a 2021 no Casino
C OM UNIDADE

Desde 2011 foram realizadas as seguintes exposições anuais:
. Luso: Água Puríssima de Charles Lepierre (2011);

. 160 anos da Água de Luso ( 2012)
. Termas de Portugal (2013);
. Ecossistema Florestal da Serra do Bussaco e o Recurso Hídrico da Água de Luso (2014)
. Comemorações dos 205 anos da Batalha do Bussaco (2015);
. A influência dos Carmelitas Descalços na Construção da Mata do Bussaco (2016);

. Bussaco nas 4 estações do ano (2017);
. Convento de Santa Cruz do Bussaco (2018);

. Cultura e Tradições do Concelho da Mealhada (2019)
. A Importância da Água no Chá (2020)

. Qualidade e Diversidade das Águas Minerais Naturais / benefícios para a Saúde (2021)
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5 - A Fundaç ão Luso e o Festival das Artes

C OM UNIDADE

A Fundação Luso, apoiou o Festival das
Artes que é um evento anual.
Este ano o Festival realizou a sua 12ª
edição, sob o mote “Outros Mundos”, de
19 a 27 de Julho na Quinta das Lágrimas e
em outros espaços da cidade, Museu
Machado de Castro e Biblioteca Joanina.
Este Festival é considerado como um
dos momentos de excelência no
panorama cultural português, pois reúne
ciclos de Música, Gastronomia, Artes
Plásticas, Conferencias, Cinema e Teatro.
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6– Prémio de Empreendedorismo

C OM UNIDADE

A Fundação Luso lançou, em 2009, o Prémio de Empreendedorismo, que tem como
objetivo, premiar projetos empreendedores e inovadores, já implementados
na freguesia do Luso e potenciadores do desenvolvimento económico desta região.
O projeto é subordinado às áreas de agricultura, comércio, indústria, serviços e
Turismo, com um prémio no valor de € 5.000,00.
Em 2021 devido à pandemia não houve prémio de empreendedorismo, pois o prémio
incide sobre os projetos implementados e desenvolvidos nos ano anterior 2020 e este
foi um ano ainda de pandemia.
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7 – Prémio de Empreendedorismo de 2009 a 2020
Resumo das12 últimas edições

C OM UNIDADE



1ª edição - ano 2009 - Clube LusoClássicos e Grupo Folclórico Tricanas de Luso



2ª edição - ano 2010 - Farmácia Nova do Luso com serviço ambulatório.



3 ª edição - ano 2011 - Fundação Mata do Bussaco



4ª edição - ano 2012 - Restaurante Pedra de Sal do Luso



5ª edição - ano 2013 - Associação dos Apicultores do Litoral Centro com sede no Luso



6ª edição - ano 2014 – Universidade Sénior / Assoc. CADES



7ª edição - ano 2015 – Empresa digital “Brand Builders”, AquaCristalina e Dias do Avesso



8ª edição – ano 2016 - Clube LusoClássicos e Rosa Biscoito



9ª edição – ano 2017 – Táxis Lda, FMBussaco e a Barbearia Luso.



10ª edição – ano 2018 – Taberna Burriqueiro e o Festival Catrapim da FMBussaco.



11ª edição – ano 2019 – Centro Social Melo Pimenta e o Luso Ténis Clube.



12ª edição – ano 2020 – “Keep Fresh – Rebentos e Flores Comestíveis”, As Lavadeiras”
Lavandaria automática self-service no Luso e o Quiosque Dona Mena no Luso.
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8 – Fundaç ão Luso apoia“O que de verdade Importa”

C OM UNIDADE

A Fundação “O que de Verdade Importa” tem como objetivo promover o
desenvolvimento a difusão dos valores humanos, éticos e morais universais para o
público em geral principalmente por meio do desenvolvimento de atividades culturais,
encontros, congressos e voluntariado nacional e internacional.
Congreso virtual Portugal Edición 2021
24 de septiembre de 2021

Ágata Roquette
Caso Superação

Jorge Monteiro
Caso de inclusão e Superação

Rui Diniz
Caso de inclusão

É com testemunhos e histórias de sobrevivência que o congresso internacional
O Que De Verdade Importa espera inspirar os portugueses, sobretudo os jovens
e dizer que é possível superar os obstáculos, por mais intransponíveis que pareçam.
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9 - A Fundaç ão Luso e o Futebol de Rua da Cais

C OM UNIDADE

A Fundação Luso, continua a apoiar o Projeto de Futebol de Rua /Associação CAIS.
O Futebol de Rua comunga do espírito de convivialidade e é fator agregador e
inclusivo, aliando a prática desportiva, a uma estratégia de intervenção social, no
combate à pobreza e exclusão.
O Futebol de Rua ajuda no desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos
jovens, que ao longo dos últimos anos tem crescido com sucesso.

40

10 - A Fundação Luso nas comemorações da Batalha do Bussaco

C OM UNIDADE

A Fundação apoiou as comemorações do 211º aniversário da Batalha do
Bussaco, no dia 27 de Setembro, com um grande espetáculo da Orquestra
Ligeira do Exército na Alameda do Casino.
Estas comemorações reúnem sempre muito público não só do concelho da
Mealhada, como também dos concelhos limítrofes, Penacova, Mortágua e
Anadia.
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11 - A Fundaç ão Luso e a EPIS

C OM UNIDADE

A Fundação Luso e a Água de Luso, apoiaram a EPIS ( Empresários para a Inclusão Social )
na atribuição de três bolsas de 450€, uma por aluno, e por um período de 3 anos, por
Mérito Académico no Ensino Secundário.

Ao criar estes prémios, a EPIS
tem como objetivo o combate
ao insucesso e abandono escolares,
promovendo, desta forma, a
Inclusão social.
As bolsas são atribuídas tendo
em consideração fatores, como
a média de notas conseguida,
a história e a envolvência familiar.
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12 - A Fundaç ão Luso apoia projeto “Prosperidade”

C OM UNIDADE

A Fundação Luso foi convidada a integrar o grupo de Instituições
a premiar projetos de Desenvolvimento Sustentável da ODSLocal
http://www.odslocal.pt/conferencia-2021
Conferência ODSlocal 2021

Na Conferencia da ODSLocal, em 24/11 no ICSP em Lisboa, foram entregues os prémios
aos vencedores. Estes prémios visam escolher projetos que se destacam pelo impacto
positivo demonstrado no terreno, pela capacidade de inspiração e pelo elevado
potencial de replicabilidade.
Existiam 3 dimensões a premiar, Dimensão Pessoas a cargo da missão Continente,
Dimensão Natureza da Sociedade Ponto Verde e Dimensão Prosperidade com a
Fundação Luso.
O premiado da dimensão Prosperidade
foi a Escola Oficina de (VN Gaia),
uma Escola inclusiva de jovens e crianças.
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Saúde Ambiente Comunidade

Fundação Luso...
Um parceiro para o Futuro!
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