Lisboa, 25 de Setembro de 2020

Assunto: CPC 2020 estritamente digital

Caro Colega,
Dois mil e vinte, o ano marcado por surpresa, mudança, adaptação!
A surpresa de nos vermos atingidos pelo que era impensável, a mudança da nossa vida em todas as vertentes:
profissional, social, familiar, pessoal.
E adaptação. O que ainda há bem pouco tempo nos parecia estranho, excecional, tornou-se a nossa rotina. Como
por exemplo a comunicação virtual.
O CPC 2020 também passou por estas fases. Atingidos de surpresa em Março, com um Congresso já praticamente
programado, a Comissão Organizadora optou por adiar o CPC para Novembro, na expectativa de um regresso à
“normalidade”. Face ao decurso da pandemia, houve a decisão de repensar todo o Congresso num modelo
híbrido, no sentido de poder proporcionar o contacto e interação presenciais que almejamos.
E eis-nos na fase de adaptação, face à evolução mais recente da pandemia em Portugal e na Europa, o modelo
exclusivamente virtual afigura-se como o mais adequado. Por razões de segurança, mas também pela nossa
responsabilidade em dar o exemplo à Sociedade civil.
Em todas as situações há aspetos positivos. Com o CPC 2020 virtual vamos chegar a mais profissionais de saúde.
Com inscrições abertas e sessões “live” mas também gravadas para posterior visualização, chegaremos
seguramente a mais Cardiologistas mas sobretudo, a mais especialistas em Medicina Interna, em Medicina Geral
e Familiar, a mais Enfermeiros e Técnicos.
Iremos também ter participação de colegas Brasileiros e dos PALOPS, e também daí contamos ter inscrições.
A passagem a virtual vai exigir alterações no programa de forma a ser mais apelativo para uma audiência virtual.
Irá haver alterações em alguns conteúdos, horários e características das sessões.
Nos próximos dias será disponibilizado o programa definitivo do CPC 2020.
A si, caro colega, pedimos-lhe que marque na sua agenda:
Cardiologia (CPC2020) – Agir, Partilhar, Evoluir.
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