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Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus 

- Recomendações para o sector de convenções e exposições 

       26.1.2020 (actualizado em 20.8.2020) 

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) manifesta 

a sua preocupação com a propagação da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus e apela ao sector de convenções e exposições de Macau, organizadores de 

eventos e empresários participantes nas convenções e exposições em Macau, para que 

tenham consciência da necessidade de manter a higiene pessoal e ambiental, 

adaptando-se às novas circunstâncias. O IPIM recomenda que sejam tomadas as 

seguintes medidas: 

 
1. Gestão de expositores, compradores, funcionários e participantes  

provenientes do exterior, entre outros 

Devem ser obtidos detalhes da história de viagens e saídas de todos os expositores, 

compradores, funcionários e participantes provenientes do exterior, etc., nos últimos 

14 dias. 

2. Gestão de expositores e funcionários destacados no local 

2.1 Todas as pessoas que entram nos locais de actividades devem ser sujeitas a 

medição da temperatura corporal e deve ser-lhes solicitada a apresentação do 

Código de Saúde de Macau. Deve ser recusada a entrada a qualquer pessoa 

que, a qualquer momento, apresente febre ou sintomas respiratórios. 

 

2.2 A todos os expositores, funcionários, etc., deve ser solicitado o uso de máscara 

durante o processo, tanto quanto possível, podendo removê-la quando 

necessário, como durante as refeições, devendo, nesse caso, manter uma 

distância mínima de 1 metro das outras pessoas. 

 

2.3  As actividades preparatórias de diferentes grupos ou equipas devem ser 

realizadas de forma rotativa para minimizar a aglomeração de pessoas nos 

diferentes períodos e espaços. 
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2.4 Minimizar, tanto quanto possível, a aglomeração de grande número de pessoas 

para as acções preparatórias e, quando esta é necessária, deve ser usada máscara 

ou mantida uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas. 

 

2.5 As refeições em grupo não são recomendadas, todos os membros devem fazer 

as refeições no espaço que lhes está alocado. Durante as refeições, deve 

manter-se, tanto quanto possível, uma distância mínima de 1 metro ou instalar 

nas mesas separadores impermeáveis com altura mínima de meio metro, de 

modo a impedir a propagação de gotículas; após as refeições, todos os 

separadores impermeáveis devem ser desinfectados com lixívia diluída em 

1:100. 

 

3.   Gestão do público e de participantes 

3.1 Devem ser aplicadas medidas de controlo do fluxo de pessoas que entram, 

mantendo a ocupação do local (incluindo espectadores ou participantes) a 

50% ou menos da lotação normal. A entrada deve ser suspensa aquando de 

excesso de fluxo de pessoas, organizando o público ou participantes para 

esperar em fila em espaço aberto; na fila, deve ser mantida a distância 

mínima de um braço uns dos outros. 

 

3.2 

 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

Deve ser mantida distância suficiente entre stands e corredores para controlar 

a densidade de pessoal no local do evento, deixando os corredores abertos e 

desobstruídos, de modo a assegurar que o fluxo de pessoas ao longo dos 

correcdores seja mantido a uma distância de 1 metro. 

 

Através da distribuição de informações antes do evento, deve-se coordenar o 

público e os participantes para entrar no local em lotes, reduzindo, assim, o 

tempo de espera e contactos próximos. 

 

 

Todas as pessoas que entram nos locais de actividades devem ser sujeitas a 

medição da temperatura corporal e deve ser-lhes solicitada a apresentação do 

Código de Saúde de Macau. Deve ser recusada a entrada a qualquer pessoa 

que, a qualquer momento, tenha febre ou sintomas respiratórios. 
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3.5 O público ou participantes que entram no local devem usar máscara durante 

todo o tempo, só podendo removê-la quando estritamente necessário, mas 

mantendo sempre uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas. 

 

3.6  Todos os assentos do público devem ser mantidos a uma distância mínima de 

1 metro um dos outros devem ser regulamente desinfectados com lixívia 

diluída em 1:100. 

 

3.7 No local das actividades, devem ser afixados avisos a lembrar os usuários 

para não se reunirem e prestarem atenção à higiene pessoal. 

 

3.8 Nas zonas de expositores e de bolsas de contacto, deve ser evitada a partilha 

de equipamentos e itens, ou esterilizar os mesmos logo após o seu uso, com 

lixívia diluída em 1:100. 

 

3.9 As tendinhas de comida (caso haja) apenas podem servir comida para levar; 

se forem instaladas mesas e cadeiras, deve ser mantido pelo menos 1 metro 

de distância entre cada grupo de mesas e cadeiras, e uma partição de altura e 

largura suficiente deve ser instalada na mesa, reduzindo, assim, o risco de 

propagação da epidemia. 

 

3.10 Reservar um espaço para quarentena de casos suspeitos. 

 

4. Outras medidas de gestão 

4.1 Deve ser preparada com antecedência a quantidade apropriada de materiais 

antiepidémicos, como máscaras, termómetros, desinfectantes para as mãos, 

material de limpeza e desinfecção, etc. 

 

4.2 Devem ser realizadas a limpeza e a desinfecção de equipamentos e materiais 

em certos locais de actividades, em especial, locais onde facilmente se toca 

com as mãos e casas de banho. 
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4.3 Deve ser proporcionado, nas instalações sanitárias, uma quantidade 

suficiente de sabão líquido e toalhas de papel descartáveis ou secadores de 

mãos, e deve ser garantido o funcionamento normal do equipamento. Instalar 

um pequeno posto à porta da casa de banho (composto por uma mesa e duas 

cadeiras), gerido por funcionários, para fornecer desinfectante e máscaras. 

 

4.4 Limpar a casa de banho e aplicar spray desinfetante de 15 em 15 minutos. 

 

4.5  Deve ser disponibilizado ao público a quantidade adequada de desinfectante 

de álcool gel em lugares apropriados do local das actividades, especialmente 

onde não haja casas de banho ou instalações para lavar as mãos. 

 

4.6  Deve ser minimizado o número de entradas e saídas nas actividades de 

convenções e exposições, a fim de facilitar o monitoramento. 

 

4.7 Fornecer caixotes do lixo cobertos em quantidade suficiente e esvaziá-los 

com frequência, conforme necessário. 

 

4.8 Se algum objecto ou superfície estiver contaminado com vómito, escarro, 

sangue ou outros fluídos corporais, usar lixívia doméstica forte (desinfectar 

com lixívia diluída em 1:49). 

 

4.9 Estar atento às informações epidemiológicas divulgadas pelo Governo da 

RAEM e cooperar com as várias medidas de prevenção; divulgar e manter 

actualizadas, em tempo oportuno, as informações sobre a prevenção da 

respectiva doença junto de operadores de convenções e exposições, bem 

como de funcionários. 
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5. Assistência do IPIM 

5.1    O IPIM fornece uma linha aberta, disponível 24 horas por dia, para prestar 

serviço de consulta e apoio imediato ao sector de convenções e exposições, 

bem como às entidades organizadoras e aos operadores/empresários de 

convenções e exposições. Se um grande número de operadores/empresários 

de convenções e exposições e trabalhadores cancelarem a sua participação na 

exposição por motivos de doença, por favor informe o Centro de Prevenção e 

Controle da Doença dos Serviços de Saúde (Tel: 2870-0800) e o nosso 

Instituto através da linha aberta de 24 horas (Tel: 6210-6655) para obter 

assistência. 

 

5.2    Caso tenham requerido apoio para actividades do “Plano de Apoio 

Financeiro para Convenções e Exposições” do IPIM e estas tenham sido 

adiadas devido à situação epidémica, as entidades beneficiárias só necessitam 

de declarar e esclarecer as razões no relatório. Relativamente a alterações ou 

cancelamento de subsídios para actividades de convenções e exposições 

devido à situação epidémica, por favor contacte o nosso Instituto. 

 

Para mais informações sobre as orientações, por favor consulte a Página Electrónica 

Especial contra Epidemias dos Serviços de Saúde:  

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx 

 

 

 

 

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx

