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Truques e Dicas

Interaja. Organize. Seja mais produtivo.
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Indica o número de e-mails 
num tópico de mensagem.

Adicionar uma pasta favorita

Se ainda não tem o Outlook para 
iOS, transfira-o na Apple Store.
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Faça duplo toque para abrir 
uma caixa Procurar para 
procurar palavras-chave.

Toque no avatar (ou logótipo) para 
alternar entre contas, ver as 
Pastas, gerir os Favoritos e aceder 
às Definições .

A partir da vista de 
contas e pastas, 
toque no lápis para 
adicionar e gerir os 
seus Favoritos.

Alterar definições

Toque em Opções de Percorrer
> Percorrer Para a Direita ou 
Percorrer Para a Esquerda e 
selecione uma ação.

Toque em Caixa de Entrada 
Destaques para ativar ou 
desativar a Caixa de Entrada 
Destaques.

Toque em Organizar por 
Tópicos para organizar as 
mensagens como tópicos de 
conversa.

Percorra para a direita ou 
esquerda para realizar uma ação 
numa mensagem.

Toque em Filtros para mostrar 
apenas as mensagens Não Lidas,
Sinalizadas ou com Anexos.

Toque no ícone de composição 
para iniciar uma nova mensagem.

Veja onde está mencionado 
em e-mails com as 
@menções.

Realize ações rapidamente a partir 
da sua caixa de entrada com as 
ações rápidas.

Os pontos de notificação são 
apresentados quando tem e-mails 
não lidos.

Toque para alternar entre as 
mensagens em Destaques e 
Outro. O separador Destaques
mostra os e-mails importantes, 
enquanto o resto dos e-mails se 
encontra no separador Outro. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Marcar e sinalizar mensagensLocalizar pastas

Anexar um ficheiro ou uma imagem

Responder a um convite

Alterar a vista do calendário
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Toque no ícone de câmara para 
inserir um documento, fotografia 
ou imagem de quadro.

Em Calendário, toque em 
Vista e selecione a vista 
Agenda, Dia, 3 Dias ou
Mês. 

Toque em RSFF num convite 
para reunião e, em seguida, 
toque em Aceitar, Tentativa
ou Recusar. Também pode 
optar por não enviar uma 
resposta para o remetente.

Ver cartões de contacto
Toque no nome de um 
contacto para ver o 
respetivo número de 
telefone, endereço de e-
mail e muito mais.

Toque em Mostrar 
Organização para ver a 
hierarquia da organização 
de um contacto e com 
quem o mesmo trabalha.

Toque em Menu e, em seguida, 
mantenha premido o ícone de uma 
conta para ver uma lista de pastas 
dessa conta.

Numa mensagem, toque 
em … e, em seguida, 
toque em Marcar ou 
Sinalizar. A ação de 
percorrer também pode 
ser personalizada para 
marcar ou sinalizar uma 
mensagem. 

Toque no ícone de clipe > 
Anexar Ficheiro para 
selecionar um ficheiro.

Coloque o seu dispositivo no 
modo horizontal para ver a 
vista 7 Dias.
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