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HOW TO: Ativar o tempo de inatividade de sessão no Office 365

Com a cada vez maior necessidade de trabalho remoto com que se deparam as empresas, os seus colaboradores têm, por sua 
vez, cada vez maior necessidade de aceder aos dados da mesma em qualquer localização ou em qualquer dispositivo. Torna-se 
por isso necessário que dispositivos não geridos ou partilhados possam aceder a dados empresariais, como por exemplo aceder 
a web apps do Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, entre outras), através de dispositivos pessoais ou partilhados.

Caso um utilizador se esqueça de fazer logout num desses dispositivos, mesmo que use um browser em modo incógnito, sujeita-
se a expor dados sensíveis a acessos não autorizados. 
A partir deste mês a Microsoft disponibiliza uma solução para prevenir este tipo de soluções, chamado tempo de inatividade de 
sessão. Com esta funcionalidade, passa a ser possivel criar uma política que abranja toda a organização, e que obriga a um sign-
out automático das web apps do M365 após um determinado período de inatividade.

Neste How To vamos mostrar como ativar esta funcionalidade, tanto para dispositivos geridos como para dispositivos não geridos. 

De notar que para funcionar em qualquer dos casos, os browsers têm de permitir cookies de terceiros. Caso esta opção não esteja 
ativa, os utilizadores não verão os avisos de sign-out.
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1. Aceder a https://admin.microsoft.com e iniciar sessão com uma 
conta de administrador.

2. No menu de navegação esquerdo, clicar em Settings e depois em 
Org settings.

DISPOSITIVOS GERIDOS

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=00000006-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3Dib--81wm9sYk2-X71ULbWekk2_6UiJvEBlbJ37WWABgr3iWM0iQEs9nUT1ScFtbL6J7wfYCfbiGZT3eokoQK83t5HDdHiYq6uI8ReQciptvUmR85V13EJR8-nYmxvtnWRen-oZwjzXjZIX5j99jeU7BccETek1x6Hp2bVASmXmg&response_mode=form_post&nonce=637946804770382679.ZjAzNzA3NzgtNTU2YS00YmZhLTg4ZTAtNTc4ZjliMmRlMjdjY2M3YzI3MTItYWJjNC00OTg0LWI4NjktZTJiNzkyNGJiNzVi&redirect_uri=https%3A%2F%2Fadmin.microsoft.com%2Flanding&ui_locales=en-GB&mkt=en-GB&client-request-id=5ac59ee8-c515-4a55-9778-405436eb2ea9&x-client-SKU=ID_NET45&x-client-ver=6.12.1.0
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3. De seguida clicar no separador Security & Privacy e de seguida 
na opção Idle session timeout.

4. No menu seguinte activar a opção, e selecionar o período de timeout 
entre as opções disponíveis. Por fim clicar em Save no final da página.
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1. Aceder ao portal do Microsoft Endpoint Manager Admin Center 
em https://endpoint.microsoft.com com credenciais de administração.

2. Usando o menu de navegação do lado esquerdo, clicar em Devices 
e de seguida em Conditional Access.

DISPOSITIVOS NÃO GERIDOS

https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0/authorize?redirect_uri=https%3A%2F%2Fendpoint.microsoft.com%2Fsignin%2Findex%2F&response_type=code%20id_token&scope=https%3A%2F%2Fmanagement.core.windows.net%2F%2Fuser_impersonation%20openid%20email%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3D1-mcON8s7Ukv2882IHyuEL3EtzxT5bBwv_aI_Ygefycth02UMxN1eXpqAFEyoaALC6AY52wlRGd5ZfoaMjrVFAQMxgLyItCx_AXlZ4WU22UNsLOSdN-DIkRRXsnnr8INHp3MuuiW7-HkCEJ8NfcwQVwNQg02d-9K6FO924etosxcxg4sV_ctfLYvpnioO-oxKph_3OWGqk_9w9c_3O-fsmJ81HlBuOT3oR7pp7TLR2OGFCROq8Bxyu4dLoeK8xQ0A3y5EmGPThbOkwa6sUnQZqEq4x7mk6M16ZoECt-UHnvwPYpk9QESQ2SE-lEvWCgT2fiLQ7MOHb34yN7lsLh1zYnZcXDJHg1C_8_V8e_IooEHY74bU5myuXZcbiJKu_4To6xbZtovp28qIrKdISQjJg&response_mode=form_post&nonce=637946806308447184.YjEyZDczYzAtNjRiOC00OWNmLTg2YjUtNDZiMjU5ZWNkMjRhNzFiNjRkODctZDMzZi00OGViLWEwYzgtNDBhNzA3M2Q0NDFk&client_id=c44b4083-3bb0-49c1-b47d-974e53cbdf3c&site_id=501430&client-request-id=908bb0a3-b418-4e3b-9a3e-b3fa8a7487c0&x-client-SKU=ID_NET472&x-client-ver=6.16.0.0
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3. Uma vez dentro do menu de Conditional Access, clicar em Policies 
e de seguida em New Policy para criarmos uma nova política de raiz.

4. Dentro do menu de New Policy, dar um nome à política e na 
secção Users or workload identities, selecionar a opção All users.



HowTO:
HOW TO: Ativar o tempo de inatividade de sessão no Office 365

5. Na secção Cloud apps or actions selecionar a app Office 365. 6. Dentro da secção Conditions, selecionar a sub-secção Client apps 
e selecionar Configure para Yes e selecionar o Browser entre os 
diversos clientes.
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7. Por fim, na secção Session, selecionar a opção Use app enforced 
restrictions.

8. Para concluirmos a criação da policy, devemos alterar a opção 
Enable Policy de Report-only para On.


