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Acta nOmero dois / dois

No dia 6 de Abril de dois

mu

mu

Foiha 50
e vinte e dois

e vinte e dois, pelas dezasseis horas convocado
,

pela Presidente do Conseiho de Administracao, reuniu na sua sede social, sita

na Estrada de

Paco

Administracao

da Fundaçao Pão de

de Arcos, nümero 48-A, em

AcUcar

Paco de Arcos, o Conselho de

Auchan, estando presentes Paula

Santos, Presidente, Bruno Alves Cardoso, Vice -Presidente, Jorge Filipe, Maria
Luiza Jacob, Joana Borraiho, Janine Gomes

,

Ricardo Fonseca, Sofia Bio,

Hélder Santos e Hugo Molha, tendo como ponto ünico da Ordem de Trabaihos:

Ponto

Unico Deliberar sobre o Relatório e Contäs do ExercIcio de 2021.
-

Estiveram ainda presentes, como convidados, Antonio Craveiro, Presidente do
Conselho Fiscal, Pedro Pessoa Jorge, Director Executivo da Fundacao, Helena
Marques responsável do Departamento de

Accao

Social e Luls Gaspar Costa,

Director Pedagog ico dos Colegios.

A Senhora Presidente deu inIcio

a

reuniäo referindo -se

pelos presentes, dos documentos referentes

a

a distribuicao

previa,

Ordem de lrabalhos, tendo em

vista a análise dos mesmos, a saber: RelatOrio do Conselho de Administraçao,
Conta de Exploraçao de 2021, RelatOrios do Departamento de

Accao Social e

dos Colegios, bern como a parecer do Conselho Fiscal.
Uma vez que os documentos ja eram do conhecimento dos presentes, e de
acordo cam Bruno Alves Cardoso, Presidente da Comissão Executiva, deu a
palavra ao Director Executivo da Fundaçao, para apresentaçao dos documentos

em apreciacao.
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Pedro Pessoa Jorge iniciou a sua intervençao corn a apresentacao de urn slide
respeitante ao actual patrimOnio da
rnarcantes no ano em curso e

Fundacao e uma

breve referenda aos factos

as actividades da Fundaçao no mesmo perlodo.

De seguida passou a apresentar detalhadamente o Relatôrio da Comissäo
Executiva, a Conta de Exploracao, bern como os RelatOrios do Departamento de

Accao Social e dos Colegios.
Após a apresentacao, houve troca de impressoes entre os membros do

Conselho de
da

Administracao

presentes, tendo sido prestados pelos responsáveis

Fundacao presentes, todos os esciarecirnentos solicitados.

Seguidamente, a Senhora Presidente deu a palavra a AntOnio Craveiro, para
que este, na sua qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, se pronunciasse

sobre as contas de 2021 apresentadas.
AntOnio Craveiro expressou -se no sentido de

aprovacao das

contas, nos termos

consignados em acta da reuniäo do Conselho Fiscal.

Näo havendo rnais pedidos de palavra, a Senhora Presidente submeteu as

Contas e o RelatOrio da Cornissao Executiva a votacao, tendo ambos sido
aprovados por unanimidade.

A Senhora Presidente tomou então a palavra para agradecer o trabalho dos
Responsáveis do Departamento de

Accao Social

e dos Colégios e de todos os

rnernbros das respectivas equipas, de todos os Delegados, estes ültimos

colaboradores da Auchan, que voluntariamente se dedicam ao trabalho da

Fundacao, muitas vezes em condicOes difIceis, no que foi acompanhada por
todos os Admin istradores presentes.
A Senhora Presidente

realcou

ainda a maior

comunicacao e

proximidade entre

os Colaboradores da Auchan e a Fundacao, referindo expressamente que se
respira Fundacao, em todos os locais da Auchan Portugal. Todos tern feito bern

o seu trabalho e está a dar frutos.
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Foiha
Não havendo mais assuntos a tratar nesta reuniäo, a Senhora Presidente deu -a

por encerrada pelas dezassete horas, Iavrando -se a presente acta, que vai ser
assinada
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