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INTRODUÇÃO
Uma das últimas boas novidades relacionadas com o Azure Active Directory prende-se com a possibilidade de permitir aos utiliza-
dores efetuarem eles mesmos o reset da sua password de Office 365, ou da sua própria password de Active Directory on-premise em 
ambientes híbridos.

Os pré-requisitos para ativar esta feature de gestão de passwords são os seguintes:
•	 Criar um tenant com Azure Active Directory (AAD).
•	 Obter uma subscrição Azure.
•	 Associar a subscrição ao tenant.
•	 No caso de ambientes híbridos,  fazer o upgrade para Azure AD Premium.
•	 Ter pelo menos uma conta de administrador e uma de utilizador no diretório AAD.
•	 Atribuir uma licença AAD Premium ou Basic à conta de administrador e à de utilizador.



HowTO:
How TO: Office 365 - Password Self Service Reset

Passo 1: Configurar a política de reset de passwords

1. Ir até ao portal de gestão do Azure: https://manage.windowsazure.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. No portal de gestão, navegar até ao separador Active Directory.
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3. Clicar no separador Configurar. 4. Dentro deste separador, navegar até política de 
              redefinição da senha do usuário.
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5. Para configurar a política, selecionar Sim nesta 
opção. Esta ação vai revelar controlos adicionais que 
permitem definir a política de redefinição de passs-
words a ser implementada, ao nível do número e tipo de 
métodos a serem utilizados para efetuar a redefinição 
da password, quem tem acesso a esta funcionalidade, a 
obrigatoriedade de definir os métodos, entre outros.

6. No final, clicamos na opção Salvar no fim da pá-
gina para guardar as alterações à política de redefinição 
de password.
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Passo 2: Adicionar dados de contacto para o utilizador utilizando o portal de registo

1. Navegar até ao portal de registo: http://aka.ms/ssprsetup
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2. Fazer login com a conta para a qual desejamos definir os métodos de autenticação. 
            Somos então direcionados para a seguinte página:
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3. É nesta página que os utilizadores podem 
            fornecer as informações que lhe vão permitir 
            redefinir a sua password, como por exemplo 
            neste caso o telefone e o email. Para definir 
            o telefone, clicamos em Configurar Agora e 
            somos levados para o seguinte ecrã:
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4. Neste caso foi escolhido o envio de um SMS para o número fornecido. 
            Ao introduzirmos o código recebido por SMS ficamos com um método de autenticação disponível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Configuramos então o 2ª método de autenticação, o email alternativo, clicando em Configurar Agora:
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6. Após introduzirmos um email alternativo, clicamos em enviar-me correio electrónico e introduzimos o código recebido 
            nesse email. Ficamos então com 2 métodos de autenticação configurados para recuperação da password.
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Passo 3: Testar redefinição da password através dos métodos configurados:

2. Introduzimos o nosso ID de utilizador e clicamos 
            em Seguinte.

1. Ir até ao portal do Office 365 e clicar em 
            Não consegue aceder à sua conta
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4. Selecionando a primeira opção Correio Eletrónico 
            somos levados para o seguinte ecrã:

3. Somos então presenteados com as diferentes opções 
            de recuperação de password que configurámos 
            previamente, email alternativo e número de telefone:
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5. Introduzimos o código fornecido por email e clicamos em Seguinte. Somos então levados para o 2º método de 
            autenticação, uma vez que a política de recuperação de password foi definida como tendo 2 métodos de autenticação 
            obrigatórios. Introduzimos o nosso número de telefone e clicamos em SMS.
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7. Somos então levados para o ecrã de redefinição de 
            password onde introduzimos a nova password. 
            Após introduzirmos a mesma e a confirmarmos, 
            clicamos em Concluir.

6. Introduzimos então o código recebido por SMS e 
            clicamos em Seguinte.
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8. E com estes simples passos temos a nossa password redefinida imediatamente, sem ter sido necessário contactar o 
            departamento de IT para resolver a situação, o que provocaria sempre alguma atraso no processo.


