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Para os leitores assíduos do Notícias na Cloud, não será surpresa o quanto a Knowledge Inside aprecia 
as capacidades de comunicação e produtividade que o Teams proporciona. É uma ferramenta que 
usamos diariamente na nossa atividade, e que não nos cansamos de recomendar aos nossos clientes, 
independentemente da sua dimensão ou área de negócio.

Recentemente foi introduzida uma das funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores: a possibilidade 
de criar canais privados dentro das equipas. Antes desta funcionalidade, qualquer canal dentro de 
uma equipa herdava as permissões da mesma, logo os membros da equipa tinham acesso a todos os 
canais. 

Com as equipas privadas, podemos ter permissões diferentes para diferentes canais, o que evita a 
criação de equipas adicionais apenas para esse propósito.
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Um caso muito comum de utilização será o de criar uma equipa para Projetos, e depois ter um canal 
por projeto com membros diferentes consoante o projecto, ou o de ter um canal onde se discute 
informação mais sensível e que não se quer que esteja visível a todos os membros da equipa.

Os canais privados têm (neste momento) as seguintes limitações:

• Cada equipa pode ter um máximo de 30 canais privados.
• Cada canal privado pode ter um máximo de 250 membros
• Os canais privados não suportam tabs de Stream, Planner e Forms

Neste How-To vamos demonstrar como pode facilmente criar e gerir um canal privado no Teams.
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CRIAÇÃO DE UM CANAL PRIVADO

1. Dentro da aplicação Teams, clique nos “…” 
a seguir ao nome da equipa onde quer criar 
o canal, e selecione Add channel

2. De seguida preencha os campos Nome 
e Descrição com os dados do novo canal, e 
no campo Privacidade, selecione Private e 
clique em Next
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3. 3. No ecrã seguinte, coloque os 
nomes das pessoas que vão ter 
acesso a este canal e clique em Add

4. Por fim, confirme quais as 
permissões que quer dar aos 
membros do canal (neste caso 
alterei um dos membros de   
Member para Owner) e clique em 
Done
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5. Após o processo de criação, já podemos ver o novo canal 
criado na lista de canais da equipa, com um ícone dum cadeado 
a indicar que se trata de um canal privado.

1. Por defeito, qualquer membro da equipa 
pode criar canais privados. Caso queiramos 
alterar isso, temos de ir às definições da equipa, 
clicando nos “…” a seguir ao nome da equipa

GERIR CANAIS PRIVADOS
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2. No ecrã seguinte ir a Settings 3. E aqui customizar as permissões dos membros 
expandindo a secção Member permissions

Podemos assim remover a permissão de criação de canais privados para os membros da equipa, 
deixando apenas os proprietários com esta capacidade.
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4. Caso queiramos adicionar ou remover 
membros, ou mesmo alterar as permissões 
de membros existentes, devemos clicar 
nos … a seguir ao nome do canal, e clicar 
em Manage Channel.

No ecrã seguinte podemos alterar o role dos 
utilizadores clicando em Role e alterando de owner 
para member ou vice-versa, adicionar novos membros 
clicando em Add member, ou remover um membro 
existente clicando na X em frente ao seu nome.
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Como demonstrámos neste How To, o produto Microsoft Teams tornou-se ainda mais completo com 
a adição dos canais privados. E é de notar que este aumento de funcionalidade não veio com um 
acréscimo de complexidade, já que como demonstrámos neste tutorial a criação de canais privados 
e a sua gestão é em tudo similar à dos canais ditos normais.

Faltam ainda limar algumas arestas, como o suporte para mais aplicações em Tabs, mas tendo em 
conta o ritmo a que a Microsoft tem lançado novas funcionalidades, acreditamos que faltará pouco 
tempo para os canais privados terem as mesmas possibilidades que os canais normais.


