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Compreendendo a preocupação de atletas, treinadores, delegados, árbitros e seus familiares 
sobre a propagação do vírus Covid-19 vimos por este informar o seguinte: 
 
A FPTM está a acompanhar diariamente e atentamente a situação de propagação do Vírus Covid-
19, tanto no Continente como nas Regiões Autónomas, onde a nossa modalidade tem também uma 
considerável presença. 
 
No sentido de esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir, a FPTM informa que irá cumprir com 
todas as determinações emanadas pelas autoridades competentes, a Direção Geral de Saúde, o 
Instituto Português do Desporto e Juventude, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, as 
Camaras Municipais onde se realizem jogos/competições organizados pela FPTM e da própria ITTF 
(International Table Tennis Federation). 
 
Em resultado deste acompanhamento e análise, foram já tomadas as seguintes decisões: 
 
- Alteração dos protocolos de saudação no inicio e final das partidas de ténis de mesa, em razão 
das diretrizes emanadas pela ITTF. 
 
- Cancelamento da participação das seleções nacionais jovens no the “2020 MTTU U15 
Championships”, no “2020 Italia Junior & Cadet Open”, eventos cancelados pela ITTF, e no “2020 
Tunisia Junior & Cadet Open”, este em função do reagendamento das atividades das seleções 
jovens na sequência dos cancelamentos dos eventos anteriores. 
 
- Adiamento do encontro 2MN075 CTM LOUSADA - A. D. JORGE ANTUNES, em consequência 
das medidas tomadas pela Camara Municipal de Lousada depois das diretrizes emanadas pela 
Direção Geral de Saúde no seu comunicado C160_79_v1 de 8.03.2020. 
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- Elaboração de um Plano de Contingência para o CAR, em função das orientações emanadas 
pela DGS. 
 
A FPTM mais informa que está em permanente contato com a Camara Municipal de Gaia, Município 
no qual está localizado o seu Centro de Alto Rendimento e para onde está agendado o Campeonato 
Nacional de Equipas de Iniciados, Cadetes e Sub-21 para os próximos dias 28 e 29 de março, com o 
objetivo de perceber se as atividades planeadas poderão ser, ou não, realizadas.  
 
Na sequência do acima descrito e até instruções em contrário, a participação, ou não, de clubes e 
atletas nas competições da FPTM que estão a decorrer é da sua inteira responsabilidade, sendo que 
a FPTM autorizará as respetivas alterações de encontros dos campeonatos nacionais da 1ª, 2ª de 
Honra e 2ª Nacional Masculina e 1ª e 2ª Nacional Feminina dentro das normas regulamentares em 
vigor. 
 
A FPTM irá manter-se atenta à situação e atualizará os seus procedimentos sempre que para tal 
forem emanadas instruções. 
 
Atentamente, 
 
 
Lisboa, 10 de março de 2020 
 
 
 
                                                              O Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa  

                                                                  
                                                                (Pedro Moura) 

  
 


