
As ferramentas em que 
confia, agora mais poderosas 
do que nunca.

Conheça o 
novo Office. 

Melhor opção 
para o seu 
agregado 
familiar

Casa e 
Estudantes1

Casa e 
Negócios

Professional Office 365  
Casa

 Premium1

Licenças 1 PC 1 PC 1 PC
Até 5 PCs, 

tablets 
Windows 82 

ou Macs.

Aplicações-chave 
do Office:  
Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote3

Correio eletrónico, 
calendário e tarefas: 
Outlook

Materiais de 
marketing e bases 
de dados: Publisher, 
Access3

Office a pedido: 
utilize as aplicações 
Office completas 
em qualquer PC 
Windows com ligação 
à Internet4

SkypeTM: 60 minutos 
mensais de chamadas 
pelo Skype para 
telefones em mais de 
40 países5

SkyDrive com mais 
de 20 GB: guarde 
documentos online 
para acesso e partilha 
fácil em qualquer 
lugar6

Subscrição anual 
fácil: renovação 
necessária após 12 
meses.

Atualizações de 
produtos e serviços 
incluídas

Escolha o Office   
certo para si.

1 Para uso não comercial.
2  Também funciona no sistema operativo Windows 7. Os dispositivos Windows RT vêm com 
o Office Casa e Estudantes 2013 RT (versão de pré-visualização) pré-instalado.   
3  OneNote, Publisher e Access disponíveis apenas para PC. 
4  Necessário Windows 7 ou 8.
5  Visite Office.com/information para mais detalhes. Conta Skype necessária. Exclui números especiais, 
  de valor acrescentado e não geográficos. As chamadas para números móveis apenas estão disponíveis 
  em determinados países. O Skype apenas está disponível em países selecionados.
6 É necessário o acesso à Internet e/ou ligação de dados: poderão aplicar-se taxas.

Quais são as 
novidades do 
Office?
O novo Office tem funcionalidades 
inteligentes e uma nova imagem.             
Com o Office 365 Casa Premium1, os 
seus documentos estão disponíveis em 
praticamente qualquer lugar e pode 
instalá-lo em até 5 PCs, tablets Windows 82 
ou Macs. Com uma subscrição anual fácil, 
inclui atualizações automáticas para que 
esteja sempre a usar a última versão.

1 Para uso não comercial.
2  Também funciona no sistema operativo Windows 7. Os Dispositivos Windows RT vêm 

com o Office Casa e Estudantes 2013 RT (versão de pré-visualização) pré-instalado.

•   Experiencie as aplicações em que confia, agora ainda 
mais inteligentes e com funcionalidades que lhe 
permitem poupar tempo, incluindo formas fáceis 
de adicionar vários tipos de conteúdos aos seus 
documentos.

•   Os novos serviços na nuvem permitem-lhe aceder aos 
seus documentos e definições onde quer que precise 
deles - no seu PC, tablet Windows 82 ou Mac. 

•   Crie documentos fantásticos de forma rápida com 
um novo ecrã Inicial, que lhe oferece vários modelos 
profissionais e os documentos recentemente utilizados.

•   Experiencie o Office no seu melhor com dispositivos 
Windows 8, otimizados para a forma como prefere 
trabalhar: usando o ecrã tátil , caneta ou teclado.



Office 365 Casa Premium1

A melhor opção para o seu agregado familiar. As últimas aplicações 
e serviços na nuvem2 em até 5 PCs, tablets Windows 83 ou Macs.

O que está incluído:

•   As últimas versões das nossas aplicações de topo: Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Outlook, Publisher e Access.4

•   20 GB adicionais de armazenamento online gratuito no SkyDrive (27 GB no 
total), para acesso e partilha fácil em praticamente qualquer lugar.

•   60 minutos mensais de chamadas pelo SkypeTM para  telefones em mais de 40 
países.5

•   Uma interface melhorada e otimizada para toque, caneta ou teclado.

•   Subscrições anuais simples que incluem atualizações de versão automáticas.

Office Casa e Negócios 2013

1 Para uso não comercial.
2 É necessário o acesso à Internet e/ou ligação de dados: poderão aplicar-se taxas.
3  Também funciona no sistema operativo Windows 7. Os dispositivos Windows RT vêm com o 

Office Casa e Estudantes 2013 RT (versão de pré-visualização) pré-instalado.  
4  OneNote, Publisher e Access disponíveis apenas para PC. 
5  Visite Office.com/information para mais detalhes. Conta Skype necessária. Exclui números 

especiais, de valor acrescentado e não geográficos. As chamadas para números móveis 
apenas estão disponíveis em determinados países. O Skype apenas está disponível em países 
selecionados.

1 É necessário o acesso à Internet e/ou ligação de dados: poderão aplicar-se taxas.

Office Casa e Estudantes 20131

Ideal para quem quer o novo Office num único PC.                                         

O que está incluído:

•   As últimas versões do Word, Excel, PowerPoint e OneNote.

•   7 GB de armazenamento online gratuito no SkyDrive, para acesso e partilha 
fácil em praticamente qualquer lugar. 

•   Trabalha perfeitamente com as Office Web Apps gratuitas, para que possa 
aceder, editar e partilhar os seus documentos.2

•   Uma interface melhorada e otimizada para toque, caneta ou teclado.

•   Compra única de uma licença específica para um PC. A licença não é transferível 
para outro PC.

1 Para uso não comercial
2 É necessário o acesso à Internet e/ou ligação de dados: poderão aplicar-se taxas.

Office Professional 2013  
Ideal para quem quer as últimas versões de todas as nossas 
aplicações fantásticas num único PC. 
 O que está incluído:

•   As últimas versões de todas as nossas aplicações de topo: Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access.

•   7 GB de armazenamento online gratuito no SkyDrive, para acesso e partilha 
fácil em praticamente qualquer lugar.

•    Trabalha perfeitamente com as Office Web Apps gratuitas, para que possa 
aceder, editar e partilhar os seus documentos.1

•   Uma interface melhorada e otimizada para toque, caneta ou teclado.

•   Compra única de uma licença específica para um PC. A licença não é transferível 
para outro PC.

1 É necessário o acesso à Internet e/ou ligação de dados: poderão aplicar-se taxas.

Escolha o Office certo para si.

Ideal para quem quer as aplicações-chave do Office e ainda o 
Outlook num único PC.

O que está incluído:

•   As últimas versões do Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.

•   7 GB de armazenamento online gratuito no SkyDrive, para acesso e partilha fácil 
em praticamente qualquer lugar.

•    Trabalha perfeitamente com as Office Web Apps gratuitas, para que possa 
aceder, editar e partilhar os seus documentos.1

•   Uma interface melhorada e otimizada para toque, caneta ou teclado.

•   Compra única de uma licença específica para um PC. A licença não é transferível 
para outro PC. 

As aplicações 
em que confia, 
ainda mais 
inteligentes.

Adicione imagens, vídeos                    
ou conteúdos online aos seus              
documentos com um simples     
gesto de “arrastar-e-largar”.

Os gráficos recomendados             
ajudam-no a visualizar dados          
de forma rápida e eficiente.

Responda a comentários junto           
à área do documento em discussão, 
para que possa acompanhar 
facilmente quem está a comentar.

Insira e partilhe imagens, páginas 
Web e outros conteúdos num 
caderno digital a que pode           
aceder em qualquer lugar.

Veja o seu calendário, um 
compromisso ou detalhes               
sobre um contacto sem ter             
que abrir uma nova janela.

Crie materiais de marketing 
professionais e impactantes                 
de forma simples.

Construa uma base de dados 
rapidamente e aceda-lhe                         
em qualquer lugar.

O que há de novo?


