
Saiba tudo sobre
as Notícias do  
Microsoft SharePoint

O que são as notícias?
As notícias do SharePoint são um serviço de distribuição inovador que 
apresenta conteúdos importantes a colaboradores individuais, equipas e 
organizações inteiras através das aplicações e experiências do SharePoint. 
Incorporado em páginas modernas e através de peças Web, permite-lhe 
contar históricas com conteúdos dinâmicos e apelativos.

Permitir a partilha contínua de conhecimento
Publicar diretrizes e práticas recomendadas
Disponibilizar informações rapidamente
Partilhar relatórios de visitas e viagens dos 
clientes

A vantagem da distribuição de 
notícias é a comunicação 
melhorada e a partilha de 
conhecimento na sua 
organização. Eis alguns 
exemplos de maneiras de 
utilizar notícias em 
departamentos diferentes

Publicar a divulgação dos lucros 
Partilhar a análise de tendências e notícias 
financeiras
Anunciar diretrizes de orçamento

Comunicar recursos de formação 
Anunciar o manual para colaboradores mais 
recente
Partilhar notícias sobre promoções de pessoal

Partilhar vendas para clientes essenciais
Distribuir as notícias mais recentes referentes 
à empresa, produtos e concorrência
Destacar as práticas recomendadas
Partilhar modelos e ativos reutilizáveis

Partilhar métricas de fiabilidade e 
do serviço
Obter relatórios automatizados 
das ferramentas de análise
Publicar diretrizes e práticas 
recomendadas

Disponibilizar atualizações de 
estado
Publicar resultados de projetos
Destacar métodos eficazes e 
que permitem poupar tempo

Anunciar campanhas
Acompanhar os eventos mais 
recentes
Promover lançamentos de 
produtos

Suporte ao 
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Vantagens da 
distribuição de 
notícias

Onde as notícias são distribuídas no SharePoint

Home Page do SharePoint

As notícias são apresentadas nas experiências e aplicações do SharePoint:
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Como criar notícias

Sites de comunicação

Sites de equipaClique em Criar notícia.

Adicionar uma mensagem a 
partir da Home Page do 
SharePoint

Escolha o site onde pretende 
publicar o seu artigo.

Num dispositivo móvel, 
clique em + Adicionar.

Adicionar uma mensagem num site 
de Equipa ou Comunicação

Na barra superior, 
clique em + Novo > 
Notícia.
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B Por baixo do cabeçalho 
da secção Notícias, clique 
em + Adicionar.

C Na secção de notícias, 
clique na ligação Ver 
Tudo > Criar notícia. 
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Comece por adicionar um nome que 
servirá como título. Pode utilizar a 
barra de ferramentas de imagens à 
esquerda para adicionar ou alterar 
uma imagem.

Personalizar a sua notícia

Clique em + para adicionar peças Web, 
como texto, imagens, vídeo e muito 
mais. 

Quando tiver terminado de criar a sua 
página, clique em Publicar no canto 
superior direito e a sua história 
aparecerá na secção Notícias como a 
história mais recente.
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Atualização de Conferência
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Ligação Incorporar Conteúdos
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PUBLICAR

Utilizar a peça Web Notícia numa página

Saiba mais sobre a peça Web Notícias: 
https://aka.ms/sharepointnews

Clique no lápis de edição no lado 
esquerdo da peça Web Notícia.

Paire o rato acima ou 
abaixo de uma peça 
Web existente e verá 
uma linha com um + 
dentro de um círculo. 
Clique no mesmo.

Selecione o esquema que pretende 
utilizar.

Pode adicionar a peça Web Notícia em qualquer página. Basta fazer o seguinte:

C
Na caixa de pesquisa 
peça Web, introduza 
Notícia para localizar e 
selecionar rapidamente 
a peça Web Notícia.
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História em 
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Lista Lado a lado Notícias do 
Site Central
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As notícias são publicadas na Biblioteca de Páginas de um site. 
Pode selecionar o site a partir do qual pretende que as suas notícias originem.

Alterar a fonte das notícias

Obtenha uma cópia deste infográfico e de outros infográficos do SharePoint

aka.ms/getspinfographics 

Selecione Este Site, 
Todos os sites no 
site central ou Sites 
específicos.

Clique no lápis de edição no lado 
esquerdo da peça Web Notícia.

Ao clicar em Sites específicos, 
pode procurar o site que 
pretende adicionar ou 
selecionar um ou mais sites 
em Sites associados a este site 
central, Sites frequentes ou 
Sites recentes.
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