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Fundação Luso 

A ÁGUA COMO ELEMENTO CENTRAL 

 

EMPRESA 

A Sociedade da Água de Luso, S.A. (SAL) comemorou, em 2002, 150 anos de 

existência, repleta de factos inovadores e marcantes para a Empresa, para a região 

onde está inserida e para o país. 

 

Com sede na Vila de Luso, Concelho da Mealhada, a SAL tem como actividade 

principal a exploração e engarrafamento de água mineral, água de nascente e a 

exploração da actividade termal através das Termas de Luso. 

 

Líder nacional no mercado das águas engarrafadas e fortemente enraizada na 

comunidade do Luso, a Água de Luso está consciente das responsabilidades 

ambientais e sociais que lhe cabem, e pretende contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da região do Luso.  

 

Com base nestas premissas, a SAL, em parceria com várias entidades, decidiu 

contribuir activamente para o progresso do conhecimento e da informação 

relacionados com a água e a saúde, promovendo a preservação do património 

hídrico e natural de Luso. 

 

PROJECTO 

A Água de Luso decidiu lançar um projecto pioneiro em Portugal que tem na água o 

elemento central da sua existência, tendo para esse efeito criado a Fundação Luso, 

que iniciou oficialmente a sua actividade no mês de Fevereiro. 
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A Fundação Luso é a entidade que cruza o know-how da Empresa, ao nível da 

gestão, inovação, competências ambientais e nutricionais com os interesses da 

região onde estão os recursos indispensáveis à sua actividade económica. A criação 

da Fundação Luso está integrada na Política de Responsabilidade Corporativa da 

SCC/SAL e assenta em três eixos: 

〉 A água que bebemos traz grandes benefícios para a saúde e para o bem-

estar; 

〉 A água faz parte do nosso património natural e cultural; 

〉 No Luso nasce a água mineral natural preferida dos portugueses. 

 

A Fundação Luso tem por 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 do Luso, bem como para o desenvolvimento 

sustentável da comunidade desta região. 

 

A actividade da Fundação Luso deve ser orientada para o benefício de todos os 

portugueses e especialmente das gerações futuras. 

 

ENVOLVIMENTO 

O Conselho Consultivo é constituído por Nuno Pinto de Magalhães, Administrador da 

Fundação Luso, Alberto Galvão-Teles, Presidente da Sociedade Portuguesa para o 

Estudo da Obesidade, Manuel Oliveira Carrageta, Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Alexandra Bento, Presidente 

da Associação Portuguesa de Nutricionistas, Carlos Cabral, Presidente da Câmara 

da Mealhada e João Breda, Coordenador da Plataforma Contra a Obesidade. 

 

Cada área de actuação será dinamizada por um grupo de trabalho, com 

profissionais da SCC e SAL, personalidades do meio científico, actores locais, 

Universidades, ONG (Organizações Não Governamentais), etc.. 
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ACTIVIDADES 

A água constitui o ponto central da existência da Fundação Luso, cuja área de 

actuação se divide em três vertentes: Saúde, Comunidade e Ambiente. 

 

Na vertente da Saúde, a Fundação Luso pretende preencher uma lacuna e afirmar-

se como especialista na temática da água e saúde, como actor incontornável na 

promoção de estilos de vida saudáveis e estímulo à investigação e melhor 

conhecimento dos benefícios da água para a saúde, junto do grande público e da 

comunidade científica. 

 

A grande acção nesta área reflecte o lançamento do website “Centro Conhecimento 

da Água”. Traduz-se numa ferramenta dirigida ao grande público e à comunidade 

científica, que disponibiliza informação sobre a Fundação, com destaque para a 

vertente Saúde. Através deste website é também possível o acesso a informação 

institucional da Fundação Luso (http://www.fundacaoluso.pt/cca.asp). 

 

Na vertente Comunidade, a Fundação Luso aposta na promoção do 

desenvolvimento da região e apoia actividades que protegem e valorizam o 

património natural e cultural do Luso de acordo com os princípios da 

sustentabilidade. 

 

De forma a reconhecer e premiar um projecto empreendedor e inovador, 

potenciador do desenvolvimento económico da região, desenvolvido e concretizado 

no concelho da Mealhada, com implementação no Luso, desde 1 Janeiro 2008, foi 

lançado o Prémio de Empreendedorismo com vista a reconhecer projectos pioneiros 

na região (mais informações sobre o Prémio de Empreendedorismo em 

www.fundacaoluso.pt). 

 

No sentido de promover uma maior aproximação das crianças do Luso, partilhar o 

know-how da Fundação e apoiar as escolas com recursos úteis à aprendizagem, 

através do canal educativo do website do “Centro Conhecimento da Água”, está 
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prevista a acção “Luso nas Escolas” que consiste na realização de visitas de estudo 

como mote “Um dia com a Fundação Luso”.  

 

Na vertente Ambiente, a Fundação Luso promove a protecção e valorização da 

origem da nascente da água mineral natural de Luso e o apoio à investigação em 

projectos com benefícios para a sociedade e o ambiente. 

 

Com o objectivo de dar expressão a potenciais valores na concretização de 

projectos inovadores e relevantes para a sociedade portuguesa na área do 

Ambiente, foi lançada a 3º Edição do Prémio “Ideias Verdes Fundação Luso-

Expresso” que se caracteriza pela iniciativa conjunta da Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas – Fundação Luso e da Sojornal - Jornal Expresso, com 

atribuição de um prémio no valor de € 50 000,00 (mais informações sobre o Prémio 

Ideias Verdes em www.fundacaoluso.pt). 

 

 

 


