
  
  
  

Caros Colegas,  

  

  

De acordo com informação anteriormente divulgada de pedido para apresentação de listas 

para o mandato 2017-2020 do Secretariado dos Reformados da BP, vimos agora convocá-los 

para o respetivo ato eleitoral enviando em anexo a Lista  que formalizou a sua candidatura 

e o respetivo Plano de Acão, assim como o Boletim de Voto : nesse sentido apelamos a 

todos os colegas que participem nesta eleição, votando e enviando o seu voto. 

  

Esta Lista, Plano de Acão e Boletim de Voto serão enviados também via CTT, pelos RH, a 

todos os colegas juntamente com um envelope RSF, no entanto nós apelamos a todos os que 

o possam fazer que desde já imprimam o boletim e façam o seu envio em carta fechada - não 

custa mais do que o valor de um selo ! 

  

O atual Secretariado, cujo mandato termina no dia 31 de março pf aproveita esta mensagem 

para agradecer em primeiro lugar o apoio de todos os colegas que em nós votaram e com 

quem contactámos pelos mais diversos motivos ao longo dos dois mandatos que cumprimos, 

depois o continuado apoio e colaboração dos Recursos Humanos da BP nas pessoas dos 

colegas Ana Caiola e Paulo Oliveira em todas as questões que se foram colocando e para as 

quais obtivemos sempre a melhor colaboração possível dentro dos constrangimentos 

conhecidos, da colega Maria Sottomayor nas questões relacionadas com a Comissão de 

Acompanhamento do Fundo de Pensões onde temos representação, e finalmente na 

Administração da BP na pessoa do Eng.º Pedro Oliveira que nunca nos fechou a porta sempre 

que o solicitámos: a todos o nosso obrigado e reconhecimento. 

  

 

O Secretariado 

  

António Mira / Arménio Ramos / Carlos Duarte / João Oliveira / Jorge Macedo / José Lobo 

Pires / José Salomão Santos / Maria da Conceição Vicente 
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Secretariado dos Reformados da BP 

bpreformados@gmail.com 
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