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INTRODUÇÃO
Durante esta época do ano uma das funcionalidades mais requisitadas de uma caixa de correio é a de ativação das respostas automáticas 
(vulgo Out-of-Office), e são bastante comuns os pedidos de assistência para a ativação desta funcionalidade.

As respostas automáticas devem ser utilizadas sempre que se pretender que os remetentes de email saibam que não poderá responder 
às mensagens imediatamente. Após ativar as respostas automáticas, estas serão enviadas apenas uma vez a cada remetente. Ou seja, é 
uma funcionalidade que no período de férias ou em período de ausência alargada, se torna quase essencial.

Neste how-to demonstraremos como ativar esta funcionalidade para contas de email do Office 365 através da Outlook Web App (OWA) 
e através do Microsoft Outlook.

De notar que basta ativar/configurar as repostas automáticas utilizando um dos métodos, cabendo ao utilizador selecionar qual o que 
se adequa mais ao seu caso.
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MÉTODO 1 - OUTLOOK WEB APP
Passo 1 – Aceder ao portal do Office 365, através do endereço http://portal.office.com e introduzir o seu email e palavra-passe:
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Passo 2 – Clicar no canto superior esquerdo no ícone                
         ,  e de seguida, no ícone Correio:

Passo 3 – De seguida, clicar nas Definições
e de seguida em Respostas automáticas.
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Passo 4 – Configurar as respostas automáticas. Deve 
primeiro ser selecionada a opção Enviar respostas au-
tomáticas. Caso apenas se queira configurar para um 
determinado período de tempo, deve ser selecionada a 
opção Enviar respostas apenas durante este período de 
tempo e selecionar a data de início e de fim. 

Esta é uma opção muito útil quando sabemos o tempo 
de ausência, e que evita o esquecer de desligar as res-
postas automáticas, uma vez que se não for seleciona-
da as respostas automáticas permanecem ligadas.
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Passo 5 – Escrever a resposta automática a ser envia-
da para dentro da organização, e opcionalmente, para 
remetentes externos:
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Se a intenção for de enviar respostas para remetentes externos, devemos selecionar a opção Enviar mensagens de resposta automáti-
ca para remetentes exteriores à minha organização. Podemos parametrizar se queremos que as mensagens sejam enviadas apenas 
pare remetentes na lista de Contactos, ou para todos os remetentes externos. Esta resposta automática pode ser igual ou diferente da 
resposta automática para remetentes dentro da organização.

Para finalizar clicamos em OK, e as respostas automáticas ficam ativas.
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MÉTODO 2 - MICROSOFT OUTLOOK
Passo 1 – Selecionar o separador Ficheiro Passo 2 – Clicar no botão Respostas Automáticas



HowTO:
How TO: Office 365 – Ativar Respostas Automáticas

Passo 3 – Configurar as respostas como se fosse na 
Outlook Web App e clicar em OK.


