
 
 

 
 

 
 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO E MODERAÇÃO DE SESSÕES NO CPC 2019 
 

A Comissão Organizadora do CPC 2019 agradece a disponibilidade de todos os que aceitaram 
participar como preletores e moderadores no CPC 2019. 

 

Estamos empenhados em promover a discussão entre pares e em proporcionar a todos os 

participantes as melhores condições para uma participação proveitosa no Congresso. Para atingir 

estes objetivos é necessário um controlo estrito do tempo, seguindo o plano estabelecido. Esta é 
uma prioridade a que daremos especial atenção durante todo o congresso. 
 
1. Horário das sessões: 

Para assegurar que todas a as sessões cumprem o horário pré-estabelecido, foram 

implementadas as seguintes medidas: 

• Durante toda a sua apresentação um temporizador indicando o tempo restante (variável de 

acordo com o tipo de sessão) estará acessível ao orador e moderadores/presidente da 

sessão. Isto permitirá ao palestrante saber o tempo ainda disponível para a apresentação. 
• Quando se aproximar o final do tempo disponível haverá um aviso visual (temporizador 

tornar-se-á intermitente) indicando o tempo restante. 
• De forma a evitar que apresentações ultrapassem o período máximo de tempo alocado, 

após o tempo máximo disponível para a apresentação se ter esgotado, o palestrante 

será convidado a concluir a sua apresentação com uma frase-resumo. 
2. Moderação das sessões: 

• A generalidade das sessões tem 2 moderadores, à exceção das conferências.  

• Os moderadores deverão fazer uma curta introdução com os objetivos da sessão, e a 

apresentação dos palestrantes. Para além disso têm como função zelar pelo cumprimento 

dos tempos de apresentação, fomentar a discussão com a audiência, e encerrar a sessão 
com as mensagens-chave. 

• Os moderadores devem acordar previamente entre si quem terá a responsabilidade de abrir 

a sessão e quem efectuará o seu encerramento. 

3. Apresentações em língua inglesa 
• Uma vez que muitas das apresentações do CPC 2019 serão mais tarde disponibilizadas no 

site SPC 365, os slides deverão ser preferencialmente escritos em inglês. 

• Sempre que houver um preletor estrangeiro envolvido numa sessão, os slides deverão 

obrigatoriamente ser em inglês. As apresentações preferencialmente deverão ser também 

em inglês. Se um dos moderadores for estrangeiro, as apresentações serão 

obrigatoriamente em inglês.  



 
 

 
 

 

 
TIPOS DE SESSÃO E APRESENTAÇÕES, PAPEL DOS MODERADORES E TEMPOS 

 

• Conferências/Meet the Expert…/Meet the Legend… 
Duração total da sessão: 30 minutos.  

Não há lugar a discussão ou perguntas. 

 

• Ciclo de Actualização em Cardiologia 
Curso abrangente e eminentemente prático de Medicina Cardiovascular com duração total de 9,5 

horas divididas por 7 módulos.  

Duração dos módulos: 90 ou 60 minutos.  

Se o módulo tiver 90 minutos compreenderá 4 apresentações de 15 minutos de duração. 

Se o módulo tiver 60 minutos compreenderá 2 apresentações de 20 minutos de duração. 

Cada palestrante terá 15 ou 20 minutos para a sua apresentação.  

A discussão far-se-á de forma conjunta no final, durante o tempo restante. 
NOTA: Este formato de sessão tem regras próprias (ver documento de Ciclo de Actualização em 
Cardiologia - Instruções para palestrantes e moderadores 2019) 

  

• Update em Cardiologia  e Mesa Redonda 
Sessões educativas gerais, que têm como objetivo atualizar o congressista.  

Duração total da sessão: 60 minutos (3 palestras) ou 90 minutos (4 palestras). .  
Cada palestrante dispõe de 15 minutos para apresentação.  

A discussão far-se-á de forma conjunta no final, durante o tempo restante. 

 

• O melhor das guidelines de 2018 em ... (baseadas em casos clínicos) 
Sessão para apresentar e discutir uma determinada recomendação da ESC, em que se inicia a 

apresentação com um caso clínico / problema clínico no tema da palestra. Em seguida é exposta a 
solução do caso de acordo com a referida recomendação. Assinala-se que a sessão deverá ser 

interativa, com questões para a audiência. 

Duração total da sessão: 60 ou 90 minutos.  

Cada palestrante dispõe de 15 minutos para apresentar o caso, as questões à audiência (+/- 3 

questões por apresentação) e a respetiva solução. 

 

• O essencial em… 
Sessões educativas gerais, que têm como alvo os congressistas não cardiologistas e os internos. 

Duração total da sessão: 60 minutos (3 palestras) ou 90 minutos (4 palestras). Cada palestrante 
dispõe de 12 minutos para apresentação.  



 
 

 
Após cada apresentação há 5 minutos de espaço para questões da audiência / interação com os 

moderadores. 
 

 
• Todos falam deste ensaio mas... 

Sessões de debate sobre os ensaios controlados aleatorizados publicados nos últimos anos com 

elevada relevância clínica, que têm como alvo os cardiologistas e médicos interessados em 

investigação cardiovascular.  

O formato de entrevista/debate idealmente incluirá um dos co-investigadores do ensaio  

Duração total da sessão: 60 minutos.  

O investigador dispõe de 20 minutos para apresentação do ensaio. Após a apresentação, cada 
arguente (se mais do que um) terá 10 minutos para a discussão com o investigador, com formato de 

entrevista.  

É fundamental que os moderadores preparem antecipadamente a sessão, conhecendo qual o ensaio 

que irão moderar, e que tenham as perguntas preparadas, tentando focar:  

1) os aspetos mais frágeis do ensaio;  

2) a aplicação clínica imediata dos resultados;  

3) se o ensaio servirá para mudar a prática clínica atual. 

 

 
• My Toolbox for… 

 
Sessões educativas específicas sobre métodos/ técnicas/ how to do it, que têm como alvo os 

cardiologistas e internos de cardiologia. Esta sessão tem como objetivo o ensino de uma técnica ou 
técnicas chave. Pretende-se uma abordagem pedagógica e passo a passo.  

Duração total da sessão: 60 minutos.  

Os palestrantes dispõem de 15 minutos cada um para a apresentação da técnica.  

Após cada apresentação os moderadores deverão promover perguntas da plateia (5 a 10 minutos). 

 

 

 
 

 
• Prós e Contras 

Descrição: Debate sobre temas relevante para a cardiologia. Deverá haver uma votação inicial e final 

pela plateia.  

Duração total da sessão: 60 minutos.  

Cada palestrante tem 15 minutos para apresentar a sua visão (um pró, um contra), em regime de 

countdown, seguidos de 5 minutos cada um para contraditório (rebuttal).  

 

• Sessão “o caso da minha vida” 



 
 

 
Descrição: Apresentação de um caso clínico que “marcou” a carreira clínica/científica. 

Duração total da sessão: 60 minutos.  
Cada palestrante tem 15 minutos para apresentar o caso, seguidos de 5 minutos de discussão. 

 

 

• Sessões FOCUS 
O CPC 2019 incluirá sessões FOCUS, seguindo o modelo utilizado no ESC. À semelhança do que aí 

sucede, pretende-se que seja utilizado um modelo de casos clínicos apresentados e discutidos por 
peritos com aprofundada experiência clínica. Visarão: 

1. Exemplificação da aplicação da evidência científica na prática do doente concreto. 

2. Reflexão sobre a atuação clínica recomendável em “áreas cinzentas” das normas de 

orientação clínica internacionais. 

Cada Sessão FOCUS terá a duração de 90 minutos e incluirá a discussão de 3-4 casos clínicos. 

Cada palestrante disporá de 20 minutos para a apresentação do caso clínico. 

Os 15 minutos adicionais disponíveis serão geridos pelos moderadores, podendo ser utilizados para 
promoção de discussão no decurso da Sessão ou para discussão conjunta dos temas no final. 

Este formato de sessão tem regras próprias (ver documento de Normas de Apresentação e 
Moderação - Sessões FOCUS) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Apresentações nas Sessões Científicas do CPC 2019 
 
No CPC 2019, as apresentações dos vários modelos de Sessões Científicas decorrerão em sessões 
com a duração de 30, 60 ou 90 minutos no seu total (com apresentações que poderão variar de 15 a 
30min de duração). 
 
A apresentação não poderá exceder o tempo estipulado para cada tipo de sessão.  É 
fundamental que o tempo disponibilizado seja rigorosamente cumprido. 

Com vista à preparação da sua apresentação, deverá dirigir-se ao site do Congresso em 
https://www.cpcardio.pt/ .  

Neste site, e no separador “Apresentações” poderá encontrar o modelo para Powerpoint (Template 
Slides CPC 2019.pptx) para a elaboração da sua apresentação, e cuja utilização é fortemente 
aconselhada.  

Deverão ser cumpridas as seguintes normas na elaboração das apresentações: 

• Ecrã panorâmico (16:9). 

• Formatos aceites: Powerpoint 2007 ou superior; Adobe PDF 8.0 ou superior; Keynote 6.5.3 
ou superior. 

• Os vídeos deverão estar no formato MP4 e embutidos dentro do Powerpoint. Caso tal opção 
não seja possível deverá colocar a sua apresentação e os vídeos dentro de uma pasta ZIP a 
ser entregue no SlideDesk local, de preferência na véspera da data de apresentação. 

 

Envio prévio das apresentações para o SlideDesk 

A Comissão Organizadora do CPC 2019 disponibiliza este ano uma nova funcionalidade de apoio 
aos moderadores/palestrantes dos eventos da SPC. 

Nesta nova funcionalidade, a que chamámos de E-SlideDesk, os palestrantes e autores de 
comunicações livres (orais ou cartazes) poderão enviar as suas apresentações por via electrónica, 
via WEB e antes do evento, evitando deste modo as habituais filas e tempos de espera no SlideDesk 
local nos dias do evento. 

Para ter acesso ao E-SlideDesk deverá dirigir-se à Plataforma de Eventos da SPC e à qual poderá 
ter acesso através da sua Área de Utilizador no Portal da SPC (www.spc.pt). Para facilitar este 
acesso, criámos um pequeno vídeo no site do CPC 2019 em https://www.cpcardio.pt/inscricoes com 
uma explicação, passo-a-passo, sobre como aceder à Plataforma de Eventos da SPC. 

Já na Plataforma de Eventos deverá seleccionar o evento "CPC2019", escolher o separador E-
SlideDesk e depois seguir as instruções indicadas na plataforma. 

Manteremos o acesso ao E-SlideDesk aberto até quinta-feira, dia 25 de Abril às 24:00h. Depois 
desta data só será possível entregar a sua apresentação directamente no SlideDesk local. 

 

 

 



 
 

 
A Comissão Organizadora recomenda fortemente a utilização desta nova funcionalidade de molde a 
evitar tempos de espera prolongados. No entanto, a sua utilização é absolutamente facultativa, 
continuando a ter disponível um SlideDesk local na sala do evento. Neste caso, deverá entregar a 
sua apresentação até 2 horas antes do início da sua palestra. 

 

MUITO IMPORTANTE e OBRIGATÓRIO: 

De salientar que o envio da apresentação por esta via não dispensará que se dirija ao SlideDesk, 
no local do evento, para confirmar que tudo está como deseja, até 1hora antes do horário previsto 
para a sua apresentação. 

Só após esta validação o ficheiro será enviado para a sala em que irá decorrer a sua apresentação. 

Deverá ser portador do seu badge (que terá um código de barras) ou da App do evento (que terá o 
seu QR-Code) para leitura do ID. 

O previsto será que este processo de validação no local possa ser efectuado de modo muito célere e 
autónomo, ressalvando sempre a possibilidade de solicitar apoio à equipa técnica presente no local, 
que poderá ajudar neste processo de validação ou a fazer qualquer alteração que seja necessária na 
sua apresentação. 

Apenas em caso de total incompatibilidade de software/hardware poderá ser autorizado a utilizar o 
computador pessoal. 

 
 
Nas Sessões de tipo FOCUS e nas Sessões do Ciclo de Actualização em Medicina Cardiovascular 
está prevista o recurso a sistema de Televoto através do aplicativo do CPC 2019. Os apresentadores 
nestas sessões deverão enviar um ficheiro Powerpoint com as questões e com as hipóteses de 
resposta possíveis (tipicamente uma questão deverá ter 4-5 hipóteses de resposta).  Estas 
apresentações deverão OBRIGATORIAMENTE ser enviadas pelo sistema indicado acima e nas 
datas ali indicadas, afim de permitir que as questões de televoto sejam carregadas no aplicativo com 
antecedência. 
 
Para este efeito, sugere-se fortemente que seja utilizado o template Powerpoint apropriado 
(Template Slides-televoto CPC 2019 .pptx) disponível no site do CPC ( www.cpcardio.pt ), separador 
“Apresentações”. 
 

 

 

 
 

Quaisquer dúvidas poderão ser colocadas através da secção "contactos" do site do CPC 2019. 

 

 

A Comissão Organizadora do CPC 2019 

 
 

 


