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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 do grupo SCC
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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 natural

de 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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Saúde

A Fundação Luso e a Saúde

A Fundação Luso na sua vertente Saúde irá organizar uma conferencia 
em colaboração com a APIAM e outros parceiros, sobre a “Importância 
das Águas Minerais Naturais e os seus benefícios para a Saúde”, 
identificando e valorizando as suas diferenças em relação às águas da 
rede pública.
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Saúde

A Fundação Luso e a Fundação Portuguesa de Cardiologia

A Fundação Luso continuará a apoiar a Fundação Portuguesa de 
Cardiologia, na sensibilização e nas suas ações de rastreio cardiovasculares, 
na região centro.
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Saúde

A Fundação Luso e a Escola de Turismo de Coimbra

A Fundação Luso, em parceria com a Escola de Hotelaria de Coimbra irá 
promover uma ação sobre a valorização das Águas Minerais Naturais, que 
incluirá uma visita ao engarrafamento da Água de Luso na Vacariça. 
Os alunos desta Escola, serão os futuros prescritores das nossas Marcas.

( Esta ação só será possível se as condições da pandemia o permitirem.)
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Publireportagem sobre a Água Mineral Natural na revista Saber Viver

A vertente Saúde da Fundação Luso, visa contribuir para o progresso do 
conhecimento e da informação relacionados com a água mineral natural e a 
saúde humana.

Através desta publireportagem, queremos  contribuir também para valorização do 
património hídrico e natural do Luso e o desenvolvimento sustentável desta 
comunidade.
A revista Saber Viver ocupa uma posição de destaque no segmento  de revistas da 
área de Saúde e Bem-Estar. 
A sua periocidade é mensal e tem uma tiragem de 40.000 exemplares.

Saúde
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Ambiente

A Fundação Luso e 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 uma infra estrutura que envolve passadiços no cimo das 
árvores e um local para avistamento de aves a 25 metros de altura.

O plano de execução do Forest Garden foi prolongado por mais um ano, até final 
de 2021, em virtude das limitações impostas pela pandemia em Portugal.
A Fundação Luso apoiará as ações que se desenvolverem durante o ano, para a 
conclusão deste projeto.
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A Fundação Luso e o Ambiente

A Fundação Luso em parceria com a Fundação Mata do Bussaco, irá apoiar uma 
ação de reflorestação e plantação de árvores autóctones em prol da preservação 
do ecossistema natural da Serra do Bussaco.

Estas ações contribuem também para a proteção e a valorização da origem e do 
aquífero da Água Mineral Natural de Luso.
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Comunidade

Comunidade | FUNDAÇÃO LUSO
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A Fundação Luso e a Universidade Sénior 

A Fundação Luso continuará a apoiar a Universidade Sénior do concelho,  através 
de conferencias no Casino sobre a importância da ingestão da Água em todas as 
idades, mas principalmente para os Seniores da Comunidade envolvente do 
concelho.
Esta Universidade além de ser uma valorização para a comunidade sénior do 
concelho da Mealhada, promove e incentiva a autonomia, as relações pessoais e 
sociais, ao mesmo tempo que estimula o dinamismo, o envelhecimento ativo e a 
educação ambiental.

Comunidade
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Prémio de Empreendedorismo – 2021

Lançamento do Concurso em Abril de 2021 da 13ª edição do Prémio de 
Empreendedorismo da Fundação Luso, que tem como objectivo premiar 
novos projetos inovadores, já implementados no Luso e potenciadores do 
desenvolvimento económico local e da região.

Recepção de candidaturas na Fundação Luso até 30 de Junho

Pré – Selecção de candidaturas - 30 Julho

Selecção de Júri e decisão final - até 31 de Agosto

Divulgação do vencedor e atribuição do Prémio em Setembro  de 2021.

Comunidade
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Exposição no Casino

Comunidade

Este ano o tema da Exposição será a Qualidade e a Diversidade das Águas
Minerais Naturais e a sua relevância para a Saúde.

Esta Exposição pretende mostrar as diferenças entre as Águas Minerais Naturais
e as águas da rede pública, de forma a potenciar a informação aos visitantes da 
exposição, sobre a riqueza e as características unicas das Águas Minerais Naturais
e os seus benefícios para a Saúde.

“As Águas Minerais Naturais são natureza, são pureza original, são 100% naturais. As 
águas minerais naturais, pela sua qualidade e diversidade, são uma riqueza do país.”
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Festival das Artes

A Fundação Luso apoia a 12ª edição do Festival das Artes

O Festival das Artes faz parte da plataforma EFFE, que é um projeto coordenado 
pela União Europeia através da European Festivals Association, passando assim
o Festival das Artes a integrar o Guia EFFE. 

Comunidade

Presença efetiva com a Marca Luso nos dias do Festival das Artes durante 1 semana 
no mês de julho’2021 e um dia dedicado à Fundação Luso e à marca Luso com as 
crianças de ATL´s das Escolas de Coimbra.



17

Fundação Luso apoia a Comunidade Luso 

Junta de Freguesia de Luso
Centro Social Comendador Melo Pimenta
Associação AquaCristalina (Associação de Promoção Turística do Luso)
Luso Ténis Clube
Grupo Desportivo de Luso
Nas diversas atividades ao longo do ano de 2021, de caráter Social, 
Comercial e Turístico na Vila de Luso e ainda as iluminações de Natal.

Comunidade
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Pela SAÚDE, AMBIENTE e COMUNIDADE


