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How TO: Como preservar o Onedrive dos utilizadores apagados

Certamente já teve a necessidade de salvaguardar os documentos do OneDrive de um 
utilizador que deixou a sua empresa. Este é um processo de fácil execução e que lhe 
explicamos agora no How-To deste mês.

How-To:
Em primeiro lugar deverá fazer login no seu Tenant do Office 365.

Assim aceder ao site https://portal.office.com e fazer login com a sua conta de 
administração. De seguida selecionar o portal de administração do OneDrive.
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Já dentro do portal deverá seguir para Storage onde vai ter a opção pretendida.

Aqui poderá definir a retenção que será sujeita uma conta que seja apagada sendo que o mínimo são 30 dias 
e o máximo são 3650 (10 anos).

NOTA: Estas alterações apenas têm efeito no próximo utilizador que seja apagado e não nos que já foram anteriormente eliminados.
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Caso pretenda pode ainda definir um utilizador para que tenha acesso a estes dados, 
deverá fazer este procedimento antes de eliminar a conta.
Para isso voltando ao portal do Office 365, do seu lado esquerdo selecionar o Portal de 
administração do Sharepoint.

Neste portal é necessário selecionar a opção de “Classic Features” no menu do lado 
esquerdo.
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Depois selecionar “Open” em “User Profiles” no centro da imagem e de seguida “Setup My Sites”.
Na nova janela que é aberta deverá fazer scroll na página até encontrar uma opção que diz “Enable Access 
Delegation” que deverá estar selecionada.

Assim, caso o utilizador tenha um 
Manager atribuído na AD do Azure 
assim que a conta for apagada o 
mesmo fica com acesso aos dados.
Se na eventualidade de não existir 
“managers” atribuídos ao utilizador/s 
será aconselhável selecionar uma 
conta que fique como “Secondary 
Owner” de todas as contas para que 
este acesso seja garantido. Todo este processo está de certa forma facilitado fazendo com que seja garantido 
que os dados dos utilizadores sejam mantidos. Seguindo estes pequenos passos poderá ajustar a retenção 
do Office 365 às necessidades da sua empresa fazendo com que os dados fiquem disponíveis para consulta 
de forma rápida e fácil.


