
Torne-o seu
Personalize o Outlook.  Escolha entre cores de esquema e fundos 
diferentes e sincronize-os com outros computadores que possui.

Procurar
Pode procurar uma pasta, subpastas e até outras caixas 
de correio.

Faça gestão de tarefas de mensagem na Lista de Mensagens
Categorize, Sinalize ou Elimine mensagens onde residem – na Lista 
de Mensagens.

Vista Backstage
Clique no separador Ficheiro 
para abrir a vista Backstage, 
onde pode adicionar contas 
e alterar definições.

Faça mais na Barra de Ações 
a Fazer
A Barra de Ações a Fazer 
apresenta o navegador de data, 
os seus compromissos, pessoas 
e a sua lista de tarefas.

Painel Pessoas
Consulte detalhes sobre todos 
nas linhas Para, De ou Cc de 
cada mensagem. 

Responda a partir do painel 
de leitura
Pode Responder e Reencaminhar 
diretamente a partir do painel 
de leitura. Também pode 
escrever uma resposta no painel 
de leitura.

Pré-visualize
Veja uma vista rápida do seu 
Calendário, Pessoas e Tarefas. 
Veja também compromissos 
futuros.

Guia de Introdução 
O Microsoft Outlook 2013 tem uma aparência diferente das versões anteriores, 
pelo que criámos este guia para o orientar na aprendizagem.



Comecemos pelo início: 
Adicionar a sua conta
Antes de poder enviar ou receber mensagens, terá de ligar a sua conta de e-mail. 
Se a sua empresa utiliza o Microsoft Exchange, o Outlook 2013 tentará configurar 
a sua conta de e-mail. 

Se utiliza serviços de e-mail baseados na Internet (tais como o Hotmail, Gmail ou 
Yahoo!), introduza o seu nome, endereço de e-mail e palavra-passe para configurar 
a sua conta.

Alterar o Tema do Office
Reestruturámos o Office 2013 para disponibilizar uma experiência limpa e uniforme 
- como uma folha de papel em branco. Se pretender ver as diferentes áreas do 
Outlook de forma mais distinta, pode alterar o Tema do Office.

Utilize as definições em Ficheiro > Conta do Office para alterar o esquema de 
cores do Office 2013 em todos os computadores, ou utilize as Opções do Outlook 
para alterar o esquema de cores apenas no computador que está a utilizar. Pode 
escolher entre Branco, Cinzento Claro ou Cinzento Escuro.



Algumas coisas que poderá procurar 
Utilize a seguinte lista para localizar algumas das ferramentas e comandos mais comuns no Outlook 2013.

Para... Clique em... E, em seguida, veja no...

Aplicar papel de carta ou fundos a uma mensagem Ficheiro Clique em Ficheiro > Opções > Correio > Papel de Carta e Tipos de Letra. 
No separador Papel de Carta Pessoal, clique em Tema.

Enviar respostas automáticas quando estiver fora do escritório Ficheiro Em Informações de Conta, clique em Respostas Automáticas > Enviar 
respostas automáticas  e, em seguida, selecione as suas opções (esta 
funcionalidade necessita de uma conta do Microsoft Exchange Server).

Inserir uma imagem ou clip art Inserir A partir de uma nova mensagem de correio, clique em Ilustrações e, em 
seguida, clique em um dos seguintes: Imagens, Imagens Online, Formas, 
Smart Art, Gráfico ou Captura de Ecrã.

Gerir mensagens de e-mail atribuindo regras Base Na vista de Correio, clique em Mover > Regras.

Inserir um símbolo ou caráter especial Inserir A partir de uma nova mensagem de correio, clique em Símbolos > Símbolo.

Adicionar feriados ao calendário Ficheiro Clique em Opções > Calendário. Em Opções do calendário clique em 
Adicionar Feriados.

Partilhar um calendário Base A partir da vista de Calendário, no grupo Partilhar, clique em Enviar 
Calendário por E-mail > Partilhar Calendário (esta funcionalidade necessita 
de uma conta do Microsoft Exchange Server) ou em Publicar Online.



Agende uma Reunião do Lync
Encontre-se com alguém pessoalmente ou poupe a viagem 
agendando uma reunião online com o Lync 2013.

Faça planos conforme o tempo
Veja a previsão meteorológica para a sua e outras cidades (máximo de cinco). 
Quando planear uma reunião fora da cidade, saberá o que arrumar na mala.

Pré-visualize
Paire o cursor sobre uma 
reunião ou compromisso para 
ver os seus detalhes.

Veja calendários de outras 
pessoas
Consulte rapidamente as 
melhores alturas para agendar 
uma reunião com outras pessoas.

O correio não é a única função 
A comunicação é importante, mas o seu tempo também. O Outlook 2013 
atualizou a forma de gerir o seu tempo, tarefas e pessoas.



Criar uma assinatura de e-mail
Para criar uma nova assinatura de e-mail, faça o seguinte: 

1.  Clique em Ficheiro > Opções > Correio. Em Compor mensagens, clique em 
Assinaturas. 

2.  No separador Assinatura de E-mail, clique em Novo e, em seguida, escreva um 
nome para a assinatura.

3.  Na caixa Editar assinatura, escreva o texto que pretende incluir na assinatura e, 
em seguida, utilize as ferramentas incorporadas para a formatar.

Adicionar automaticamente 
uma assinatura a mensagens
Para adicionar automaticamente uma assinatura a novas mensagens de e-mail, 
efetue o seguinte procedimento:

1.  A partir de qualquer vista, clique em Ficheiro > Opções > Correio. Em Compor 
mensagens, clique em Assinaturas.

2.  Em Escolher assinatura predefinida escolha a assinatura a adicionar a Novas 
Mensagens. Se quiser, pode escolher uma assinatura diferente para Respostas/
reencaminhamentos. 

3.  Para adicionar manualmente uma assinatura a uma nova mensagem, no 
separador Mensagem, no grupo Incluir, clique em Assinatura e, em seguida, 
clique na assinatura que pretende.

 
Caso já tenha criado uma assinatura, pode copiá-la de uma das mensagens 
enviadas e colá-la aqui.


