
Comunicação antes 
da realização de feiras 

ou exposições para 
cumprir o dever

《Lei de protecção dos direitos e 
interesses do consumidor》 -

《Lei de protecção dos direitos e 
interesses do consumidor》 -

 Então, como se preenche a referida ficha de comunicação? Na ficha, 

estão listadas claramente as informações legalmente previstas que a entidade 

organizadora tem de apresentar, nomeadamente, a designação e o local 

da actividade, a sua data e o seu horário de realização, e as informações 

de contacto. Em caso da primeira comunicação, a entidade organizadora 

necessita de apresentar pessoalmente o original da ficha. Além disso, a 

entidade organizadora deve preencher um mapa anexo, no qual indica a 

designação da actividade de feira ou exposição, a identificação, endereço 

e meios de contacto dos expositores. Sendo não obrigatória a utilização do 

mapa anexo, a entidade organizadora pode optar pela apresentação mediante 

outros documentos, sem prejuízo de se reunir as informações exigidas pela 

lei. Com o preenchimento e a apresentação de todas as informações referidas 

junto do CC, o dever da entidade organizadora fica desde já cumprido. Para 

o futuro, em caso das outras actividades de vendas em feiras ou exposições 

realizadas pela mesma entidade organizadora, basta-lhe o fornecimento das 

informações mediante o email de contacto já declarado.

 O CC alerta novamente que a entidade organizadora tem de fornecer as 

respectivas informações, pelo menos até dois dias úteis antes do início das 

actividades de vendas em feiras ou exposições, sob pena de multa de 2.000 a 

10.000 patacas.

 Face à normalização da pandemia, voltam a ser realizadas gradualmente diversas feiras e exposições em Macau, 

de forma combinada de online e offline desenvolvida nesta nova vida, o que favorece a promoção do desenvolvimento 

da diversificação adequada da economia. Com a efectiva entrada em vigor da Lei n.º 9/2021 (Lei de protecção dos 

direitos e interesses do consumidor), regula-se o fornecimento por parte da entidade organizadora, pelo menos até 

dois dias úteis antes do início das actividades de vendas em feiras ou exposições, das informações legalmente previstas, 

nomeadamente sobre o local de realização destas actividades e a data do seu início e fim, bem como a identificação, 

endereço e meios de contacto dos expositores. Para facilitar o cumprimento do dever legal pela entidade organizadora, 

o CC elaborou a Ficha de comunicação sobre a realização de actividades de vendas em feiras ou exposições, que serve 

de preenchimento pela mesma após descarregamento na página electrónica do CC.
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