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Office 365 

 

1. Apresentação 

A BMWT presta serviços de consultoria e de apoio técnico a escolas/agrupamentos e 

a pequenas e médias empresas/instituições, na área da informática e das tecnologias 

de informação e comunicação, fornecendo soluções completas para as diversas 

necessidades das empresas, desde grandes servidores, redes estruturadas de 

comunicações, equipamentos informáticos, mobiliário, equipamento de escritório e 

de educação e assistência técnica. 

 

2. Orientações 

 

 

3. Primeiro login no Office 365 

O primeiro login no Office 365 exige os seguintes procedimentos:  

1. Alteração da password original que foi fornecida. 

2. Escolha do fuso horário – Deve ser escolhido o fuso de Lisboa 

 

Tenha em conta que a nova password tem de ter três das quatro 

características seguintes: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e 

símbolos. 

 

Pode aceder à caixa de e-mail através do browser ou do Microsoft Outlook (que tem 

de ser configurado com os dados do utilizador). 

No acesso  através do browser é necessário escrever o endereço: 

webmail.dominioescola.edu.pt 

Seguidamente vai ser pedido o nome de utilizador e a palavra-passe 
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Onde diz alguém@example.com é necessário escrever o nome completo do utilizador, 

por exemplo: antonio.simoes@dominioescola.edu.pt 

No rectângulo seguinte deve ser escrita a palavra-passe 

Seguidamente clique em “Iniciar sessão” 

Na nova janela que se abre programa vai avisar que tem de alterar a palavra-

passe. É necessário escrever a palavra-passe actual e depois a nova password (que 

vai ter de repetir). 

Feito isso deve clicar em “Atualizar palavra-passe e iniciar sessão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alguém@example.com
mailto:antonio.simoes@dominioescola.edu.pt
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Na nova janela deve ser escolhido o fuso horário de Lisboa e depois clicar em 

“Guardar” 

 

 

 

A configuração inicial está feita. A partir de agora será sempre necessário escrever 

o nome de utilizador e a palvra-passe. 

 

Reencaminhamento do e-mail institucional para outra conta de e-mail 

Clicar em Definições  (ícone da roda dentada em cima à direita) e depois em 

“Correio” (em baixo do lado direito) e depois em Contas > Reencaminhamento 

(lado esquerdo) 
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Na nova janela é necessário escolher a opção “Iniciar reencaminhamento” e 

depois escrever o endereço de e-mail para o qual se quer reencaminhar o e-mail 

institucional. Deve também ser escolhida a opção “Manter uma cópia das 

mensagens reencaminhadas”.  

Finalmente clicar em “Guardar” 
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4. Cópia do documento 

 

5. Help desk – Apoio técnico 

O sistema de apoio técnico visa, de um modo expedito e centralizado, permitir a 

comunicação de problemas/dúvidas, relacionadas com o uso das tecnologias de 

informação e comunicação. A cada comunicação (ticket) é atribuído um número, que 

pode ser usado para verificar a resolução/estado do ticket. 

O acesso ao “Apoio técnico” é feito a partir de um link existente no site do 

agrupamento (aefernandopessoa.edu.pt),  

 

5.1. Criar um ticket 

Há um conjunto de dados que são obrigatórios na abertura de um ticket, tais como: 

tópico de ajuda, nome, e-mail, escola, estatuto e resumo. 

 

 

Imagem do painel de entrada do Osticket 

 

Para iniciar deve clicar-se em “Abrir um novo ticket”. A imagem seguinte mostra 

os campos que são obrigatórios (estão assinalados com um * vermelho). Alguns dos 

campos são de escola múltipla (tópico de ajuda, escola e estatuto). 
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Em “Detalhes do Ticket” deve ser-se exaustivo e escrever toda a informação que 

seja relevante para que a equipa técnica possa resolver o problema. 
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5.2. Verificar o estado do ticket 

 

Imagem do painel de entrada da verificação do ticket 

 


