
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 30 de 2020/2021 

Campeonato da Europa de Ténis de Mesa Varsóvia (Polónia) - Eleições para os 

Delegados da Assembleia Geral da FPTM 

 

Como é do conhecimento publico inicia-se no próximo 22 de junho em Varsóvia (Polónia) o 
Campeonato da Europa de Ténis de Mesa onde Portugal vai estar representado com 10 atletas, 
3 treinadores e 2 árbitros. 
 
O Plano de Higienização para este evento obriga a que todos os participantes cheguem a 
Varsóvia no dia 19 de junho para a realização dos testes de despistagem à Covid-19, data em 
que se realizam as eleições para os Delegados da Assembleia Geral da FPTM. Assim: 
 
 

a) Considerando que temos representantes portugueses, atletas, treinadores e árbitros no 
Campeonato da Europa em Varsóvia, com capacidade eleitoral; 

 
b) Considerando que aquando da marcação das eleições não estava previsto a viagem 

destes nossos representantes tão cedo para o Campeonato, uma vez que a ida dos 
mesmos teve que ser antecipada devido ao Plano de Higienização implementado; 

 
c) Considerando que a FPTM conseguiu a colaboração da ETTU para assegurar as 

condições necessárias para a abertura duma mesa de voto em Varsóvia e assim 
assegurar toda a legalidade e confidencialidade do ato eleitoral; 

 
d) Considerando que todos estes nossos representantes se encontram ao serviço de ténis 

de mesa e de Portugal e que não seria eticamente correto ficarem impedidos de exercer 
um seu direito de voto; 

 
foi deliberado: 
  
Que no Hotel Novotel Warszawa Centrum em Varsóvia, com a supervisão da ETTU através do 
seu Diretor de Competições Manager Alen Ivancin, será aberta uma secção de voto entre as 
16h00 e as 17h00 (hora portuguesa), de forma a que todos aqueles que se encontram em 
funções no Campeonato da Europa e com capacidade eleitoral possam exercer o seu direito de 
voto. 
 
Mais informamos que as mesas de voto localizadas nas Associações Regionais pertencentes à 
Região Autónoma dos Açores funcionarão entre as 14h00 e as 16h00  locais, com o objetivo de 
que todo o processo eleitoral termine a mesma hora. 
 
Lisboa, 16 de junho de 2021. 

 
 A Mesa da AG 

 

 


