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A todos os sócios 
 

Comunicado 3/2022 
 
Cruz Quebrada, 18 de março de 2022 
 
ASSUNTO: Eleições de órgãos Federativos 2021-2024 
 
A Direção da FPTA vem pelo presente meio informar que vai promover a realização de eleições para os 
seguintes Órgãos Federativos para o quadriénio 2021-2024, de acordo com o artigo 42º alínea a) dos 
Estatutos da FPTA e com o Regulamento Eleitoral em vigor:  
 

1. Presidente da FPTA e membros da Direção; 
2. Mesa da Assembleia Geral; 
3. Fiscal Único; 
4. Conselho de Disciplina; 
5. Conselho de Justiça; 
6. Conselho de Arbitragem. 

 
O ato eleitoral realizar-se-á no dia 07 de Maio de 2022 e decorrerá entre as quinze (15) e as dezassete 
(17) horas, na sede da FPTA. 
A receção de candidaturas deverá ocorrer até às dezassete (17) horas do dia 1 de abril de 2022, na sede 
da FPTA. 
A campanha eleitoral decorrerá do dia 27 de abril até às quinze horas do dia 5 de maio de 2022. 
O calendário eleitoral encontra-se abaixo para consulta dos interessados. 
  
 Lançamento de convocatória: 19 de março de 2022; 
 Data limite para receção de candidaturas: 01 de abril de 2022 (17 horas); 
 Data limite para verificação de documentos: 06 de abril de 2022; 
 Data limite para envio de correções: 08 de abril de 2022; 
 Publicação das listagens finais de candidatos: 11 de abril de 2022; 
 Campanha eleitoral: 27 de abril a 05 de maio de 2022; 
 Ato eleitoral: 07 de maio de 2022 (15 horas). 
 
Este comunicado é meramente informativo, devendo para efeitos formais de marcação do ato eleitoral 
ser considerada como referência a ata 02/2022 referente à assembleia geral extraordinária realizada no 
dia 05 de março de 2022. Conforme a mesma, abaixo se divulga o calendário eleitoral aprovado. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
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