
Outlook 2016 para Mac

Guia de Introdução 
Esta nova versão do Outlook foi especialmente concebida para o Mac. Utilize este guia para saber as noções básicas.

Obtenha acesso rápido a ferramentas e comandos
Veja o que o Outlook 2016 para Mac consegue fazer ao 
clicar nos separadores do friso e ao explorar ferramentas 
novas e conhecidas.

Mostre ou oculte o friso
Precisa de mais espaço no seu 
ecrã? Clique na seta para ativar 
ou desativar o friso.

Barra de Ferramentas de 
Acesso Rápido
Tenha sempre os comandos 
populares ao seu alcance.

Verifique se existem novas mensagens
Clique em Enviar e Receber para atualizar 
imediatamente a pasta de correio 
selecionada.

Procure na sua Caixa de Entrada ou pastas 
de correio
Comece a escrever na caixa Procurar para 
encontrar imediatamente o que procura.

Navegue nas suas pastas de 
correio
Clique numa pasta para 
apresentar os conteúdos. Para 
ativar ou desativar este painel, 
clique em Ver > Painel de 
Pastas.

Clique para mudar de vistas
O Outlook constitui cinco 
aplicações numa só.  
Os comandos do friso serão 
atualizados para corresponder 
à vista escolhida.

Veja o estado da ligação
O Outlook apresenta 
continuamente o estado de 
sincronização da sua pasta e o 
estado da ligação do servidor 
aqui.

Leia e-mails mais 
rapidamente
Ancore o painel de leitura na 
parte lateral ou inferior para 
ver as mensagens onde quiser.
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Configure a sua conta
Pode começar a utilizar o Outlook assim que introduzir as informações da sua conta. 
No friso, clique no separador Ferramentas e, em seguida, clique em Contas. Inicie 
sessão com o seu endereço de e-mail de preferido ou utilize as informações de conta 
fornecidas pela sua organização ou escola.

Crie novos itens
Na vista de Correio, no separador Base, clique em Novo E-mail para compor uma 
nova mensagem de e-mail ou clique em Novos Itens e escolha o tipo de item que 
quer criar.

Organize o correio com regras
Se recebe regularmente grandes quantidades de e-mail de diferentes origens, 
considere configurar regras que arquivam automaticamente mensagens em pastas 
de correio que criou. Comece por clicar no separador Organizar e, em seguida, 
clique em Regras > Criar Regra.

Alterne entre vistas
Existe muito mais do que apenas e-mails no Outlook. Na parte inferior da janela da 
aplicação, pode alternar facilmente entre as vistas de Correio, Calendário, 
Pessoas, Tarefas e Notas para gerir todos os aspetos da sua vida atarefada. 

Os comandos no friso irão mudar para corresponder à vista que selecionou, bem 
como as informações apresentadas na barra de estado do Outlook na parte inferior 
da janela da aplicação.
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Existe muito mais do que apenas e-mails no Outlook 
Mude para a vista de calendário para gerir todos os aspetos da sua vida atarefada.

Ferramentas e comandos do Calendário fáceis de 
utilizar
Na vista de calendário, o friso apresenta tudo o que 
precisa para gerir todos os dias, semanas, meses e anos.

Precisa de sol?
Veja a previsão meteorológica 
para garantir que a sua reunião 
ou evento não será afetado pela 
meteorologia.

Mude o seu ponto de vista 
Clique para ver o quão 
ocupados estão os seus dias, 
semanas e meses.

Pesquise uma pessoa antes de agendar
Escreva um nome e pesquise para verificar as 
informações de contacto de uma pessoa 
antes de configurar uma reunião.

Procure reuniões e compromissos
Comece a escrever na caixa Procurar para 
encontrar imediatamente o que procura.

Crie novos itens num local
Mantenha a tecla Controlo 
premida enquanto clica noutro 
lugar no seu calendário para 
criar um novo item.

Navegue na sua agenda
Quer esteja a ver o dia, a 
semana ou o mês atual, clique 
nos botões Anterior, Hoje ou 
Seguinte para mudar a vista 
atual.

Veja a situação geral
Tem demasiados eventos na sua 
vista? Selecione facilmente que 
itens quer ver ao mesmo tempo. 
As categorias podem ser 
personalizadas no separador 
Organizar no friso.
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Obtenha outros Guias de 
Introdução
O Outlook é apenas uma das aplicações redesenhadas incluídas no novo 
Office 2016 para Mac.  
Visite http://aka.ms/office-mac-guides para transferir os nossos Guias de 
Introdução gratuitos das novas versões do Mac do Word, Excel, PowerPoint e 
OneNote. 

Se tiver comentários sobre os nossos guias, submeta-os na parte inferior da página 
de transferência. Obrigado!

Envie-nos os seus comentários
Gosta do Outlook para Mac? Tem uma ideia para algo que podemos melhorar? 
Clique no ícone de sorriso no canto superior direito da janela da aplicação para 
enviar comentários diretamente para a equipa de desenvolvimento do Outlook.

Obtenha ajuda com o Outlook
Na barra de menus, clique em Ajuda para procurar as funcionalidades e os 
comandos do Outlook com os quais precisa de ajuda ou clique em Ajuda do 
Outlook para procurar conteúdos populares. Para nos indicar se as informações 
que fornecemos foram úteis, utilize o formulário de resposta na parte inferior de 
cada um dos nossos artigos de Ajuda.

Defina as suas preferências
Algo não funciona conforme esperado? É fácil alterar e personalizar opções a 
qualquer altura. No menu Outlook, clique em Preferências e, em seguida, 
configure o Outlook como quiser.


