
 

 

 

 

 

  

Microsoft Outlook – Técnicas para Gestão de Caixa do Correio 
 
Público-Alvo 

População em geral, com interesse em obter conhecimentos básicos em software de Gestão de 
informação pessoal ou empresarial (Outlook).  
  
PRÉ-REQUISITOS 

Conhecimentos básicos de informática, conhecimentos gerais de utilização de sistema operativo 
Microsoft Windows e dos softwares de aplicação do Microsoft Office. 
 
OBJETIVOS GERAIS  

Aquisição de conhecimentos de utilização do programa Outlook como ferramenta de trabalho do seu 
dia-a-dia para organização do seu tempo (agenda, email e contactos). 
  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Navegar e utilizar facilmente o ambiente de trabalho da aplicação Outlook; 
- Saber configurar a aplicação para a gestão de correio eletrónico; 
- Manipular corretamente mensagens de correio eletrónico, contactos, compromissos, reuniões e 
tarefas. 
- Identificar outras potencialidades da aplicação. 
  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Inciar o Outlook 

 Configuar contas de e-mail 

 Ambiente de trabalho  
2. Gestão de Contactos 

 Adicionar contactos 

 Visualizar e Procurar contatos 

 Criar novo grupo de contactos 

 Utilizar cartões-de-visita 
3. Gestão de Mensagens de Correio Eletrónico 

 Criar, formatar, anexar ficheiros e Itens 

 Criar assinatura personalizada para as mensagens 

 Criar listas de distribuição 

 Organizar mensagens recebidas em pastas 

 Mover mensagens automaticamente 

 Ordenar e procurar mensagens 

 Sinalizar e categorizar mensagens 
4. Gestão de Calendário 

 Tipo de visualização 

 Criar compromissos e reuniões 

 Trabalhar com calendários múltiplos 

 Criar eventos e feriados 
5. Gestão de Tarefas 

 Criar tarefas pontuais e recorrentes 



   

 

 Lista de ações a fazer 

 Alterar e definir tipos de vistas 

 Partilhar tarefas (delegar e acompanhar) 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 9 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 481 - Informática 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 21, 22 e 23 de outubro de 2015 – 4ª a 6ª feira 
Horário: 18H00 às 21H00 
 
Inscrição 

 
€ 54,00 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 120,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 16 de outubro de 2015 

 
 Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Fátima Candeias 
Formadora Certificada 
  
 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 

 
 


