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Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus 

- Recomendações para o sector de convenções e exposições 

(actualizado em 05.09.2022) 

Em resposta à epidemia do novo tipo de coronavírus, 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, equipas de trabalho 

relacionadas e empresários participantes nas convenções e exposições em Macau, para 

que tomem a iniciativa de adoptar medidas preventivas, tenham consciência da 

necessidade de manter a higiene pessoal e ambiental, adaptando-se às novas 

circunstâncias. Tendo por referência as orientações emitidas pelos Serviços de Saúde e 

pelas entidades internacionais de convenções e exposições, o IPIM recomenda, em 

relação a todas as actividades de convenções e exposições com aglomeração de pessoas, 

que sejam tomadas as seguintes medidas: 

1.   Medidas de prevenção e controlo pré-evento, adequadas para expositores, 

participantes, compradores e funcionários, entre outros 

1.1 As entidades organizadoras devem avaliar com prudência a importância das 

actividades de convenções e exposições a realizar e, conhecendo e avaliando 

previamente os riscos de contágio em termos do local e da natureza a fim de 

decidir sobre a realização das actividades em causa.  

 

1.2 Todos os funcionários participantes nas actividades de convenções e exposições 

(incluindo expositores participantes) devem assumir a responsabilidade de se 

vacinarem contra a COVID-19. Os funcionários que, durante o seu serviço, 

contactem com outras pessoas ou que trabalhem num espaço fechado onde 

coexistem outras pessoas, situações que permitem a fácil transmissão do vírus 

em caso de infecção, devem ser submetidos a teste de ácido nucleico a cada 7 

dias no mínimo, caso não ultrapassem 14 dias desde a conclusão do esquema 

vacinal completo da série de vacinação inicial contra a COVID-19 (o esquema 

vacinal completo da série de vacinação inicial da vacina inactivada ou vacina de 

mRNA é constituído por 2 doses). 
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1.3  As entidades organizadoras devem conhecer, na medida do possível, a história 

de viagens e deslocações fora de Macau nos últimos 14 dias, informações de 

contacto válidas e itinerário das actividades tais como as vias de deslocação a 

Macau, os voos de ida e volta, e os postos fronteiriços de entrada e saída em 

referência a todos os expositores, participantes, compradores e funcionários não 

residentes, entre outros. 

 

1.4 Relembra-se que todos os participantes provenientes do exterior devem 

observar as medidas de quarentena de entrada e as directrizes de prevenção 

pandémica, sendo exigida a quem entre em Macau a posse de certificado de 

resultado negativo do teste de ácido nucleico dentro do prazo válido e para 

quem chegue a Macau das regiões de alto risco ou do estrangeiro, é necessária a 

observação médica em lugar indicado logo após a sua entrada. Consulte, por 

favor, a Página Electrónica Especial contra Epidemias do Centro de 

Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus do Governo da 

RAEM para mais informações actualizadas:  

Pagina Electrónica Especial Contra Epidemias (ssm.gov.mo) 

 

1.5 As entidades organizadoras devem estabelecer um sistema de registo válido, 

relembrando todo o pessoal interveniente a colaborar no registo e fornecer 

informações correctas, implementando, assim, a gestão eficaz de informações 

de contacto e registo de percurso. 

 
 

2.  Medidas de prevenção e controlo no local do evento para expositores, 

participantes, compradores, funcionários e público 

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

medição da temperatura corporal, as entidades organizadoras devem afixar o 

“Código QR do Local” nas entradas do local de actividades, garantindo todas as 

pessoas que entram no local de actividades para fazerem a leitura do “Código 

QR do Local” e deve ser-lhes solicitada a apresentação do Código de Saúde de 

Macau. As pessoas que tenham código de saúde amarelo ou vermelho; pessoas 

com sintomas de febre ou do tracto respiratório; pessoas que tiveram contactos 

com pessoas infectadas com o novo coronavírus; e pessoas com maior risco 

(incluindo as pessoas que estiveram em áreas onde se ocorreu a epidemia nos 

últimos 14 dias etc.) estão proibidos de aceder ao local da actividade. 
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2.2 No local das actividades, devem ser afixados avisos a que alertem e recordem as 

pessoas que entram no local para não efectuar aglomerações e prestar atenção à 

higiene pessoal. 

  

2.3 

 

A todos os expositores, participantes, compradores, funcionários e público, etc., 

deve ser solicitado o uso de máscara durante o processo, apenas podendo 

removê-la quando necessário (nomeadamente, durante as refeições).  

 

2.4 

 

As entidades organizadoras devem ser aplicadas medidas de controlo do fluxo 

de pessoas que entram, mantendo a ocupação do local a 50% ou menos da 

lotação normal. A entrada deve ser suspensa aquando de excesso de fluxo de 

pessoas, permitindo que o público possa esperar em fila em espaço aberto; na 

fila, deve ser mantida a distância mínima de um braço uns dos outros. 

 

2.5 

 

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. 
 

2.6 

 

Todos os assentos das pessoas (se tiver) devem ser mantidos a uma distância 

mínima de 1 metro um dos outros e devem ser regulamente desinfectados com 

lixívia diluída em 1:100.  
 

2.7 Não devem instalar zona de restauração e serviço de degustação. As tendinhas 

de comida (caso haja) apenas podem servir comida para levar, reduzindo, assim, 

o risco de propagação da epidemia. 

 

2.8 As entidades organizadoras devem ponderar com prudência a necessidade de 

instalar zona de restauração, devem fazer as refeições no espaço que lhes está 

alocado (nomeadamente expositores e funcionários). Deve manter-se, tanto 

quanto possível, uma distância mínima de 1 metro ou instalar nas mesas 

separadores impermeáveis, todos os separadores impermeáveis devem ser 

desinfectados com lixívia diluída em 1:100, de modo a impedir a propagação de 

gotículas. 
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2.9 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. Providências de gestão para a realização ou participação em actividades 

com oferta de comidas e bebidas 

3.1 Para realização de actividades com oferta de comidas e bebidas durante o evento, 

as entidades organizadoras devem cumprir as respectivas instruções dos Serviços 

de Saúde, recomenda-se a substituição da actividade por um cocktail onde não seja 

necessário tirar máscara. 

 

3.2 Para mais requisitos sobre a prevenção e controlo da pandemia em termos das 

acitividades com oferta de comidas e bebidas, por favor consulte as informações 

importantes sobre a realização ou participação em actividades com oferta de 

comidas e bebidas na coluna das Orientações de Prevenção Epidemiológica da 

página electrónica especial contra epidemias:  

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

 
4. Outras medidas de gestão concretas 

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 Durante a realização de actividades, devem ser reforçadas a limpeza e a 
desinfecção para áreas públicas, pontos que sejam frequentemente tocados, 

equipamentos em certos locais de actividades e casas de banho 

(nomeadamente elevadores, escadas rolantes, maçanetas de porta, puxadores 

de gaveta, balcões de atendimentos, etc.). 

 

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. Limpar a 

casa de banho e aplicar spray desinfetante de 15 em 15 minutos. 
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4.4 Deve ser disponibilizado ao público a quantidade adequada de desinfectante 

de álcool gel em lugares apropriados do local das actividades. 

 

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

convenções e exposições, a fim de facilitar o monitoramento. 

 

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

com frequência, conforme necessário. 

 

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

sangue ou outros fluídos corporais, usar imediatamente lixívia doméstica 

forte (desinfectar com lixívia diluída em 1:49). 

 

4.8 Reforçar a ventilação do recinto, . Reservar, ao mesmo tempo, um espaço 

para quarentena de casos suspeitos. 

 

4.9 Mediante os canais de difusão, mensagens, vídeos promocionais, página 

electrónica do evento ou redes sociais, entre outros, apela-se ao público para 

visitar o local de forma adequada e reduzir aglomerações, acautelando a 

protecção individual. 

 

4.10 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 expositores, funcionários, público, bem como de 

participantes. 

 

4.11 As entidades organizadoras devem enviar mensagens a visitantes no sentido 

de exigir a informação atempada sobre qualquer anormalidade da sua 

condição física (durante e após o período do evento). Se qualquer participante 

tiver febre, sintomas respiratórios, entre outros, e forem diagnosticados como 

caso suspeito, confirmado ou assintomático do Novo Tipo de Coronavírus, 

deve-se comunicar atempadamente às entidades organizadoras, de modo a 

colaborar com os serviços competentes para prevenção e controlo 

pandémicos de Macau com a brevidade possível, permitindo verificar de 

forma precoce os indivíduos que tiveram contacto. 
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5. Assistência do IPIM 

5.1 O IPIM fornece uma linha aberta (Tel: 6210-6655/ horário de expediente: 

Segunda a Sexta-feira, das 09h00 às 18h00), 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 Controlo da 

Doença dos Serviços de Saúde (Tel: 2870-0800) e o nosso Instituto através 

da linha aberta (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 pandémica, as entidades beneficiárias 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 pandémica, por favor contacte o nosso Instituto. 

 

5.3 O IPIM irá proceder ao ajustamento oportuno das respectivas 

recomendações, consoante a evolução da epidemia e as necessidades de 

medidas de prevenção e controlo pandémicos. 

 

Para mais informações sobre a prevenção e controlo da pandemia, por favor consulte 

a página electrónica especial contra epidemias do Centro de Coordenação de 

Contingência do Novo Tipo de Coronavírus do Governo da RAEM: 

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


