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“FACIM 2022”  
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA PAVILHÃO ITALIANO 
 

1) Piso 
Cor cinzento do tapete. 
 
Como proteção do tapete, deverá ser colocado plástico protetor de espessura adequada, que será 
retirado somente após a conclusão do “Projeto”, incluindo a disposição dos expositores em cada stand. 
 
Pavimento para VESPA 200 x 150 cm 
 
Laminado branco sobre camada de MDF de 16 mm (semelhante a EGGER “Euroform Laminati W1001 
ST9”) ou (semelhante a ABET LAMINATI “Labgrade 406 ZODIA”), acabamento grosso. 
Finalizado com um a plataforma de 4 cm de altura. 
 
2) Estruturas 
As estruturas do stands são: (vide os desenhos) 

 
2a –    Painel Traseiro h = 250 cm 

Painel de madeira, 10 cm de espessura, acabamento em pintura branca; 
 

2b –    Painel da Despensa h = 250 cm 
painel de madeira, 10 cm de espessura, acabamento em alumínio branco; 
 

2d –    Painel Divisório h = 250 cm 
painel de madeira, espessura de 10 mm, acabamento em pintura de alumínio. 
 
Todas as portas bloqueáveis dos armazéns (90 x H.200 cm) devem ser feitas com painéis de 
madeira, acabamento em pintura de alumínio. 
 

 
3) Gráficos 
Os gráficos serão feitos por: 
 
- G1) Logo ITALIA (painel vertical de 50 x 250 cm frontal no painel de partição); 
 
- G3) Número do stand + nome da empresa (no Painel de Partição); 
 
- G4) Painel com o logotipo da empresa cm 60 x 60 impressas a cores, frente do balcão com as 
informações da empresa. A empresa contratada deve fornecer o painel n. 30 com logotipo das 
empresas expositoras. 
 
 
 
4) Sistema elétrico e de iluminação (siga o layout elétrico) 

 
O sistema de iluminação deve ser realizado com: 
 



  
 

  

 

• Spotlight LED de luz quente (potência não inferior a 30 W), pendurado no painel traseiro h.cm 250 
e colocado de acordo com o projeto; 
 
 
• Cada stand deverá ter instalado a tomada n.1 de 220V de acordo com o projeto. 

 
 
 
5) Mobília 
 
Todos os móveis e acessórios devem ser de boa qualidade e em bom estado. 
          
Principais características do mobiliário: 
- Mesas de boa qualidade com MDF branco e estrutura em madeira, (vide projeto); cm 70 x 70 x h. 
75; 
- Encosto das cadeiras e assento de cor branca; 
- Armários bloqueáveis com prateleira intermediária aproximadamente, 100 x 50 x h. 100 em 
laminado branco; 
- Panos com haste cromada (armazenamento interno/escritório); 
- Cestos de papéis de cor cinzento. 
 
6) A) ITA – Estande da Área (informações da mesa) 
 
O Stand da área ITA deverá ser realizado de acordo com o projeto e será composto por: 
 
A – Informação da recepção ITA área 150 cm x A 110 cm (vide o desenho) com armário com     
fechadura e 2 bancos (cadeiras de bar) de cor branca; 
B – n. 2 porta-catálogos; 
C – Despensa A , n. 1 armários com chave e n. 2 prateleiras H 180 cm; 
D – Despensa B , n. 1 armários com chave e n. 2 prateleiras H 180 cm, n. 1 geladeira 120, n.1 mesa 
retangular, 1 frigorífico;  
E – n. 20 plantas verdes de altura 30/40 cm e n.2 parede baixa H.50 cm, n.1 comprimento 200 cm e 
n.1 comprimento 380 cm; 
F – n. 2 TV de plasma 50” com entrada USB; 
G – n.4 sofá branco; 
H –n. 6 mesa de centro alta;  
I – n.1 mesa de centro baixa; 
L – n.1 mesa n.1 (L 200 cm) para catering; 
M - n. 30 plantas pequenas em vasos plantador de vidro; 
N - n.1 mesa circular (diâmetro 60 cm) e 5 cadeiras. 
 
Nos depósitos – Área, (armazenamento A e B) devem ser fornecidas n.2 tomadas monofásicas de 
220 V. 
 
 
n. 1 tomada na mesa de informações e n. 1 tomada na sala de estar (próximo do sofá). 
 
 
A – Área de Informações 
 
A Área de Informações é composta por: 
 
2 Logo BE.IT, 2 logo ITA, 2 logo MAECI, 2 logo AICS, n.8 forex panel 3mm cm H. 100 x 100 cm, 1000 
pepéis A4. 



  
 

  

 

 
Todos os logotipos e demais gráficos serão enviados posteriormente em versão vetorial de alta 
resolução. 
 
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
A Empresa Contratada deve: 
 

• preparar por conta própria e despesas todos os documentos solicitados pela Organizadora, 

para a execução da montagem, os certificados de segurança contra incêndio, esquema do 

sistema elétrico de iluminação e força motriz, etc; 

• fornecimento de painéis para pendurar fotos e material fotográfico dos expositores italianos; 

• fornecer quantidade suficiente de VELCRO para fixação em paredes e divisórias de material 

gráfico mais leve e ganchos e correntes para material gráfico mais pesado; 

• garantir a limpeza dos Pavilhões e mobiliário italianos durante a montagem e imediatamente 

antes da Cerimônia de Abertura da Exposição; 

• fornecer ao Staff da ICE Maputo pessoal local para lhe permitir prestar assistência completa e 

correcta aos Expositores Italianos, no dia anterior à abertura da Exposição; 

• assegurar a manutenção com pessoal especializado (no mínimo 2 pessoas) durante todo o 

período das Exposições. 
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