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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 
na comunidade, sobre a Água de Luso, naturalmente equilibrada
divulgando todos os seus benefícios.
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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, com foco no mês de maio, mês do Coração.

Apoiar o projeto do Hospital da Misericórdia da Mealhada (HMM) de dinamizar 
uma atividade na Mata do Bussaco, dedicado ao mês do Coração.

http://3.bp.blogspot.com/-R5l8UbCIKAI/TdOWNJ55N5I/AAAAAAAAAFI/97kAPkb07mU/s1600/Logo+Funda%C3%A7%C3%A3o.jpg
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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.

Publicação de artigos na Revista Saber Viver sobre a importância da Água na 
hidratação e na vida de cada um de nós.

Através desta publicação, queremos  contribuir também para valorização do 
património hídrico e natural do Luso e o desenvolvimento sustentável desta 
comunidade.

Saúde
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Ambiente

A Fundação Luso e o Ambiente

A Fundação Luso continua a apoiar a Fundação Mata do Bussaco, na sua 
parceria ambiental, valorizando e dinamizando a Mata Nacional do 
Bussaco, através da construção de infra- estruturas que possibilitem um 
maior envolvimento dos visitantes com a Mata do Bussaco.

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU39WKsKTgAhVEQhoKHVIKDugQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerofportugal.com/pt/a-mata-do-bucaco/&psig=AOvVaw1jA__tgcmgQp11FIkDG5UL&ust=1549448504101183


10

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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Prémio de Empreendedorismo – 2022

Comunidade

Lançamento da uma reedição do Prémio de Empreendedorismo 
da Fundação Luso, em novos moldes a articular com a Câmara 
Municipal da Mealhada, com o objetivo de premiar projetos 
inovadores do concelho e potenciadores do desenvolvimento 
económico desta região.
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A Fundação Luso no Eco – Escolas

A Fundação Luso apoia o projeto Eco - Escolas da Mealhada
programa vocacionado para a  Educação Ambiental, a Cidadania e para 

a Sustentabilidade

Do Conselho Consultivo do Eco - Escolas fazem parte Stakeholders
importantes do Município, nomeadamente, Junta de Freguesia de Luso, 

Fundação Mata do Bussaco e o Centro de Interpretação Ambiental da 
Mealhada

Comunidade
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A Fundação Luso

A Fundação Luso irá contribuir para a promoção da região 
onde estamos inseridos, dinamizando junto de Opinion Makers

e Influencers, ações que valorizem e deem a conhecer a 
Natureza, Cultura, Ambiente e Património da vila de Luso, 

Mata do Bussaco e das Termas de Luso 

Comunidade
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Exposição no Casino

Água de Luso ao longo da sua existência sempre implementou e inovou nos 
materiais e embalagens que protegem e levam a pureza da Água Mineral Natural 
ao consumidor.
É esta história que queremos contar na exposição que irá estar patente ao 
público na época de verão.

Comunidade

“A  evolução das embalagens da Água de Luso”
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Exposição Literária de Alice Vieira no Casino 

Alice Vieira nasceu em 1943, em Lisboa. 
É licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras de Lisboa.

Iniciou a sua carreira de jornalista aos 18 anos, no Diário de Lisboa.
Em 1979 publicou o seu primeiro romance juvenil - Rosa, Minha Irmã Rosa –

que nesse ano ganhou o Prémio de Literatura do Ano Internacional da Criança.
Desde então tem publicado regularmente romances juvenis, poesia, teatro, 

recolhas de histórias tradicionais, livros infantis, que lhe têm valido inúmeros 
prémios nacionais e internacionais.

Comunidade
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Festival das Artes

A Fundação Luso apoia a 13ª 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’2022 e um dia dedicado à Fundação Luso e à marca Luso com as 
crianças de ATL´s das Escolas de Coimbra.
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Pela SAÚDE, AMBIENTE e COMUNIDADE


