
User’s Guide 
Guía de usuário

Instructions Manual for the videoconference platform 
Manual de instruções da plataforma de vídeo-conferência.

Always use Google Chrome or Firefox. 
Siempre usar Google Chrome o Firefox. 



In congress’ website, click “LOGIN” 
Na página do congresso, clique em “LOGIN” 



1. If you don’t have an 
account you can create 
one by clicking “Not a 
member? Sign Up” 

Se não tem uma conta 
pode criar uma ao 
clicar “Criar conta”.

2. To log in, type in your 
email and the password 
you created. 

Para entrar, escreva o 
seu email e a sua 
palavra-passe.

3. If you can’t remember 
your password select 
“Forgot your password?”. 
Se se esqueceu da palavra-
passe clique “Esqueci-me 
da palavra-passe”.
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Click “Sessions” in 
the left side menu. 

Clique “Sessões” no 
menu lateral 
esquerdo. 



Check the box that gives consent to the sessions being recorded and 
then click “Check-in”. 
Selecione a opção que dá consentimento à gravação de sessões e 
depois faça “Check-in”.



You can find all the sessions here. Choose which session you want to 
participate by clicking on it. 

Todas as sessões podem ser encontradas aqui. Escolha a sessão a que quer 
assistir e clique em “Entrar”.

Here you find the permanent sessions as the Poster Exhibition and the Technical Exhibition.  

All the other sessions will appear below this ones. 

Aqui poderá encontrar as sessões permanentes como a Sessão de Posters e a Exposição Técnica.  

Todas as outras sessões irão aparecer pr baixo destas. 



Click “Join” to join the session.  
Clique “Entrar” para entrar na sessão.



Select “Microphone” in order to have access to ir. If you choose “Listen only” you 
won’t be able to talk.  

Selecione “Microfone” para ter acesso ao mesmo. Se escolher “Ouvir apenas” não 
terá acesso ao microfone e desta forma, não poderá falar.  



Do the audio test. If you don’t do it, the audio won’t be activated.  
Faça o teste audio, se não o fizer, o audio não será ativado. 



2 
Turn on and 
off the 
sound. 

Ativar e 
desativar o 
som

1 
Turn on 
and off the 
microfone. 

Ativar e 
desativar o 
microfone.

3 
Turn your 
camera on and 
off. 

Ligue e desligue 
a câmara.

4 
Share your 
screen. 

Partilhe o 
seu ecrã.
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On the left side you can find a list of participants 
You can send private messages to any participant by clicking on them and then selecting “Private message”.  
Use the public chat to communicate with other participants and ask questions.  

No menu lateral esquerdo encontra aposta de participantes.  
Poderá enviar uma mensagem privada a qualquer participante clicando no que pretende e depois em “Chat privado”. 
Use o chat publico para comunicar com todos os participantes e colocar questões.



You can upload a presentation in PDF, begin a poll or share an external video on the “+” 
sign. 

Pode carregar uma apresentação em PDF, começar uma sondagem ou partilhar um video 
externo no botão “+”. 



When you select “Upload a presentation” you can upload your PDF 
here. 

Quando selecionar “Carregar apresentação” pode carregar o seu PDF 
nesta janela. 



Click on the screen-shapped button. 
A window will pop up, you can share the 
inteire screen or “Application Window.  
The application window will only share 
the app the you choose and not your 
entire screen. 
You must have your presentation open 
and NEVER minimized. 

Clique no botão de partilha de ecrã e 
uma janela irá aparecer. Escolha a 
opção de ecrã inteiro ou “Janela de 
aplicação”.  
A janela de aplicação fará com que 
partilhe apenas a aplicação que 
escolher e não o seu ecrã inteiro.  
A sua apresentação deverá estar aberta 
e NUNCA minimizada.

Full Screen 

Ecrã completo

Application 
Window 

Janela de 
aplicação


