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Prima estas teclas:1

1. Aceda rapidamente à sua caixa de entrada

Quer ver logo a sua caixa de entrada ao ligar o computador? Experimente o seguinte.

Escreva outlook e, em seguida, prima a tecla Enter.

Quando o Outlook iniciar, prima estas teclas para criar uma nova mensagem de e-mail:

Adicione os destinatários, uma linha de assunto e, em seguida, escreva a sua mensagem.
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Como está a correr a apresentação?

Olá, apenas venho saber se precisa de alguma ajuda antes da reunião...

Tomás Mota



2. Não perca tempo a procurar anexos

Trabalhou recentemente num documento? Não o procure, pois é provável que já se encontre no 
menu Anexar Ficheiro.

Guarde um ficheiro 
em qualquer aplicação.

Crie uma nova 
mensagem.

1 2 No friso, clique em 
Mensagem.

3

Clique em Anexar 
Ficheiro.

4 Selecione um ficheiro guardado recentemente 
a partir da lista.
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+ NCtrl

Lista de viagem.docx



3. Onde está o campo Bcc?

Está a enviar um e-mail para várias pessoas? Ative o campo Bcc para que estas não consigam 
ver os destinatários  nem possam responder a todos os destinatários. Eis como pode apresentar 
o campo Bcc.

Crie uma nova 
mensagem.

No friso, clique em 
Opções.

Já está!

1 2

O campo Bcc é apresentado.4

Clique no botão 
Bcc.

3

O campo Bcc lembra-se da sua preferência! O que é que isto significa? Significa que, depois 
de o apresentar pela primeira vez, passará a ser sempre apresentado. Se o desativar, o Outlook 
também se irá lembrar! Nesse caso, permanecerá desativado.

+ NCtrl



4. Livre-se de endereços de Conclusão Automática 
desatualizados

Comece a escrever um nome e verá a lista da Conclusão Automática.

Os endereços apresentados pela Conclusão Automática são úteis, mas por vezes deixam de o ser. 
Eis como pode eliminá-los.

Quer eliminar todas as sugestões de Conclusão Automática? Pode fazê-lo. Aceda a Ficheiro 
> Opções > Correio. Desloque para baixo até à secção Enviar mensagens. Em seguida, clique 
no botão Esvaziar Lista de Conclusão Automática ou desmarque a opção Utilizar a Conclusão 
Automática para a desativar.

Adriana Gomes (marlon@contoso.com)

Adriana Mota (adriana@contoso.com)

André Barbosa (andreb@contoso.com)

Afonso Santos (afonso@contoso.com)

Alexandre Azevedo (alexandre@contoso.com)

Artur Cunha (artur@contoso.com)

A|

Afonso Faria (afonso@contoso.com)

Do lado direito, clique no X para remover o endereço.

Adriana Gomes (marlon@contoso.com)

Adriana Mota (adriana@contoso.com)

André Barbosa (andre@contoso.com)

Afonso Santos (afonso@contoso.com)

Alexandre Azevedo (alexandre@contoso.com)

Artur Cunha (artur@contoso.com)

A|

Afonso Faria (afonso@contoso.com)



5. Saiba quando deve Eliminar e quando deve 
Arquivar

Os botões Eliminar e Arquivar estão próximos um do outro. Aqui fica uma explicação sobre quando 
deve utilizar um em vez do outro.

VSEliminar Arquivar

Como funciona

O botão reduz o tamanho da caixa de correio?

A utilização do botão Eliminar poderá 
reduzir o tamanho total da sua caixa de 
correio, se esvaziar a pasta Itens 
Eliminados.

Move mensagens para…

A pasta Itens Eliminados, que 
provavelmente esvazia de vez em 
quando. Nalguns casos, o seu departa-
mento de TI poderá esvaziá-la por si.

O que o torna especial

Trata-se do bom e velho botão 
Eliminar! Em termos simples, serve para 
apagar a mensagem e eventualmente 
esta será eliminada de vez. (A menos 
que decida anular a ação ou recuperá-la.)

Ao clicar no botão Eliminar, irá 
livrar-se da mensagem.

Como funciona

O que o torna especial

É uma forma de guardar mensagens 
com um só clique. Não precisa de as 
arquivar cuidadosamente numa pasta 
ou subpasta. Basta um clique ou 
toque para as arquivar e salvaguardar.

Move mensagens para…

A pasta Arquivo. Trata-se apenas de 
outra pasta para guardar mensagens.

O botão reduz o tamanho da caixa de correio?

Não. Este botão serve para guardar 
mensagens e não para removê-las ou 
reduzir o tamanho da sua caixa de 
correio.

Ao clicar no botão Arquivar irá 
preservar a mensagem.



Prima estas teclas:1

6. Atalhos rápidos de pesquisa

Precisa de encontrar uma mensagem de uma determinada pessoa com urgência? Experimente 
estes atalhos rápidos.

Escreva Camila para encontrar todas as mensagens com a palavra "Camila".3

+ ACtrl

Escreva o seguinte para encontrar e-mails da Camila.4

Camila

O cursor salta automaticamente para a caixa Procurar.2

|

de:Camila

Escreva o seguinte para encontrar e-mails da Camila que foram recebidos esta semana.5

de:Camila recebido:esta semana

Escreva o seguinte para encontrar e-mails da Camila que incluem anexos.6

de:Camila temanexos:sim



NOTA: nem todas as contas de e-mail lhe permitem definir respostas automáticas. Consulte o site 
https://aka.ms/alternativeAutoReply para obter soluções caso esta funcionalidade não esteja disponível para si.

7. Definir uma Resposta Automática para 
as suas férias

Aceda à vista Correio. Clique em Ficheiro.

Já está!

1 2

Clique nesta opção.4 Escreva a sua 
mensagem e, em 
seguida, clique em OK.

5

Clique em Respostas 
Automáticas.

3

Seja como for que a chame: "Resposta de férias", uma mensagem "Fora do escritório" ou uma 
"Resposta automática", eis como pode configurá-la para informar as pessoas que se encontra 
fora do escritório.

Olá. Obrigado pelo seu 
e-mail. Estarei fora do 
escritório até ao dia 2 de 
janeiro.



8. Tornar uma mensagem numa reunião

Tem uma conversação de e-mail que precisa mesmo que seja marcada uma reunião? Eis como pode 
fazê-lo.

Abra uma mensagem que precisa 
de tornar numa reunião.

1 Prima estas teclas:2

A mensagem torna-se num convite de reunião com os participantes. Defina a 
Localização, a Hora de início e a Hora de fim. Clique em Enviar e a sua reunião 
estará configurada.

3

Estou a tentar pensar no que devemos fazer. 
Ma�lde, o que acha? Prefere a opção 2? 
Luís? Tem alguma ideia a acrescentar? Estou 
dividida. Bruno? Qual é a sua opinião? Creio 
que existem prós e contras para cada…

Para Matilde Cunha; Luís Rodrigues; Bruno Torres

RE: Alguma decisão? + + RAltCtrl

carlacosta@contoso.com

Temos de tomar uma decisão

Sala de Conferências 1000

Matilde Cunha; Luís Rodrigues; Bruno Torres



9. Navegar no Outlook com facilidade

Por vezes, tem de aceder ao seu calendário e, em seguida, regressar rapidamente ao seu correio. 
Eis algumas teclas de atalho que o podem ajudar para esse efeito.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...direciona-o para 
a vista Correio.

...direciona-o para 
a vista Calendário.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...direciona-o para 
a vista Pessoas.

...direciona-o para 
a vista Tarefas.



10. Adicionar uma assinatura pessoal a mensagens

Do lado direito, selecione uma conta de e-mail.4

Clique em 
Assinaturas…

3

As assinaturas podem ser elaboradas ou bastante simples. Independentemente do seu estilo de 
assinatura, eis como pode criar uma:

No lado esquerdo, 
clique em Novo.

5

Em Nova mensagem, 
selecione a sua 
assinatura.

8Escreva um nome 
para a assinatura.

6 Crie a assinatura.7

Crie uma nova 
mensagem.

1

+ NCtrl

Clique em 
Assinatura.

2

carla@contoso.com

Assinatura Profissional|

carla@adatum.com
carla@contoso.com

Conta de e-mail:

Carla Costa
Diretor Geral
Contoso, Lda.



11. Alterar as cores do Outlook

Clique em Opções.

Já está!

2

Selecione outro 
tema.

4 Clique em OK.5

Do lado direito, 
procure a opção 
Tema do Office.

3

Ao instalar o Outlook pela primeira vez, é possível que ache as cores demasiado vivas. Se quiser 
destacar diferentes partes da interface do Outlook, eis como pode escolher outro tema de cores.

Isto aplica-se a todas as suas aplicações do Office. Tenha em atenção que, se alterar o seu 
Tema do Office, tal irá alterar as cores de todas as aplicações do Office, desde o Outlook ao 
Word, ao Excel, etc.

Clique em Ficheiro.1



12. Encontre o seu endereço do Outlook na Web

Clique em Informações e, se a sua empresa tiver 
o Outlook na Web, será apresentado aqui.

Já está!

2

Clique na ligação 
para aceder.

3 Inicie sessão para ver 
o aspeto do mesmo.

4

A sua empresa poderá disponibilizar-lhe o Outlook na Web. É uma forma de consultar o seu 
e-mail profissional quando não estiver no escritório. Eis como pode encontrar o endereço Web 
para lhe aceder.

Clique em Ficheiro.1

Definições da Conta
Mudar as definições para esta conta ou definir mais ligações.

Aceder a esta conta na Web.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Obrigado por ter lido!

Achou este eBook útil? Gostaríamos de saber a sua opinião.

Dê-nos o seu feedback:

http://aka.ms/outlooktips-ebook
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