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30 MARÇO, 2020 
 

Novas subscrições do Microsoft 365 Pessoal e Familiar 
 

 
 

O serviço de subscrição para aproveitar ao máximo o seu tempo, manter-se em 

contacto e proteger aqueles que ama 

 

Agora, mais do que nunca, como muitas pessoas trabalham e aprendem à distância, 

temos plena consciência das diferentes formas como a vida pode interromper o trabalho 

e o trabalho pode interromper a vida. Nunca foi tão importante manter-se em contacto 

e estar a par do que interessa. Nas últimas semanas, partilhámos o que a Microsoft está 

a fazer para ajudar as organizações, colaboradores, professores, pais e estudantes nestes 

tempos difíceis. Recentemente, lançámos um novo site 

(https://www.microsoft.com/windows/remote-resource-center) para as famílias 

descobrirem ferramentas e recursos da Microsoft para se manterem em contacto, 

aprenderem e brincarem em casa. Seguindo a nossa missão de capacitar todas as 

pessoas e organizações no planeta a serem mais produtivas, queremos ajudá-lo a si e à 

sua família no trabalho, escola e vida. 

 

Hoje, oferecemos um conjunto avançado de aplicações e serviços gratuitos que ajudam 

a criar, partilhar, manter-se em contacto e colaborar com os seus amigos e familiares na 

Web e nos dispositivos Windows, macOS, iOS e Android. Utilizadas por mais de 500 

milhões de pessoas, as aplicações gratuitas do Office, o Word, o Excel, o PowerPoint, o 

https://www.microsoft.com/windows/remote-resource-center
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Skype, o Outlook, o OneNote e o OneDrive, permitem cocriar, conversar por chat de 

vídeo, organizar e reunir-se. Estamos empenhados em melhorar e inovar estas 

experiências todos os dias. 

 

Além disso, mais de 38 milhões de pessoas subscrevem o Office 365, que inclui as 

aplicações do Office para computador mais recentes e modernas, 1 TB de 

armazenamento na nuvem do OneDrive por pessoa (é suficiente para armazenar 

milhares de fotografias de alta resolução ou centenas de horas de vídeos), 60 minutos 

do Skype para ligar para telemóveis e telefones fixos, segurança avançada para o 

proteger contra malware e phishing, e suporte técnico contínuo. 

 

Hoje, temos o prazer de anunciar que, no dia 21 de Abril, o Office 365 passará a ser o 

Microsoft 365, a subscrição para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu tempo, manter-

se em contacto e proteger aqueles que ama e para desenvolver e crescer. O Microsoft 

365 é uma evolução do Office 365 que se baseia no Office e apresenta inteligência 

artificial (IA), modelos e conteúdos avançados e experiências baseadas na nuvem para 

permitir que se torne o melhor escritor, apresentador, designer ou gestor das suas 

finanças, e para aprofundar a sua ligação com as pessoas na sua vida. Estas experiências 

começam a ser disponibilizadas hoje e vão chegar a mais de 38 milhões de subscritores 

do Office 365 ao longo dos próximos meses. 

 

Além disso, revelámos duas novas experiências do Microsoft 365 que serão 

disponibilizadas em modo de pré-visualização nos próximos meses: uma nova aplicação, 

Microsoft Family Safety, concebida para manter a sua família em segurança no mundo 

digital e físico, e novas funcionalidades no Microsoft Teams que o aproximam dos seus 

amigos e familiares para se manter em contacto e colaborar mais profundamente no 

que mais lhe interessa. 

 

Por fim, o novo browser Microsoft Edge apresenta novas funcionalidades para o 

proteger na Web com o Monitor de Palavras-Passe e para simplificar a pesquisa com as 

Colecções. Pode saber mais sobre todas as novas funcionalidades do Microsoft Edge 

aqui. 

 

Apresente a sua melhor escrita com o Editor Microsoft 

Nem sempre é fácil escrever. Na verdade, as nossas pesquisas mostram que cerca de 

metade de nós querem tornar-se melhores escritores. É por isso que revelámos uma 

grande expansão (https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-

blog/introducing-microsoft-editor-a-new-way-to-elevate-your-writing/ba-p/1247931) 

do Editor Microsoft, um serviço com tecnologia de IA disponível em mais de 20 idiomas, 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/introducing-microsoft-editor-a-new-way-to-elevate-your-writing/ba-p/1247931
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/introducing-microsoft-editor-a-new-way-to-elevate-your-writing/ba-p/1247931
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agora acessível no Word e Outlook.com e como uma extensão autónoma do browser 

para Microsoft Edge e Google Chrome. Quer esteja a escrever um documento para a 

escola ou a actualizar o seu perfil do LinkedIn, o Editor ajuda-o a apresentar a sua melhor 

escrita. 

 

Qualquer pessoa pode aceder às funcionalidades essenciais do Editor, como ortografia 

e gramática básica no Word, Outlook.com e na Web. Os subscritores do Microsoft 365 

Pessoal e Familiar têm acesso a refinamentos avançados de gramática e de estilo para 

escrever com mais clareza e concisão. Aqui estão algumas das formas exclusivas como 

os subscritores do Microsoft 365 podem obter ainda mais do serviço Editor: 

 

• Quando sabe o que quer dizer, mas não consegue encontrar a forma “certa” de 

o dizer, realce uma frase e clique com o botão direito do rato para obter 

Sugestões de Reescrita. As Sugestões de Reescrita no Word podem oferecer 

ideias para ajudar a reformular frases, para obter mais impacto ou clareza, 

enquanto se mantém fiel ao significado original. 

• Pela primeira vez no Word, o verificador de semelhanças do Editor aproveita as 

funcionalidades de verificação de plágio para apoiar os escritores na criação de 

conteúdos originais e, quando necessário, inserir citações relevantes diretamente 

no seu documento com apenas um clique. Esta ferramenta permite que os 

escritores se concentrem menos na mecânica da escrita e mais nos conteúdos. 

Os professores adoram o verificador de semelhanças que ajuda os estudantes a 

saberem como citar conteúdos adequadamente. 

• A avaliação de estilo adicional, incluindo clareza, concisão, formalidade e 

inclusão, ajuda os subscritores do Microsoft 365 a (https://aka.ms/AA7r2ug) 

escrever com mais confiança em documentos, e-mails e na Web. Por exemplo, a 

avaliação de linguagem inclusiva pode sugerir refinamentos para ajudar um 

escritor a evitar preconceitos não intencionais ao sugerir que experimente um 

termo como “gerente” em vez de “homem de negócios”. 

 

Torne-se um melhor apresentador no PowerPoint 

Um dos medos mais comuns para as pessoas em todo o mundo é falar em público. 

O Orientador de Apresentações no PowerPoint pode ajudar. Enquanto ensaia, o 

Orientador de Apresentações utiliza IA para detectar se está a falar demasiado 

rápido, a dizer “umm” muitas vezes ou apenas a ler o texto dos seus diapositivos. 

 

A partir de hoje, apresentamos duas novas funcionalidades com tecnologia de IA no 

Orientador de Apresentações do PowerPoint, exclusivamente para subscritores do 

Microsoft 365: o refinamento de discurso e o tom monótono. Com o tom monótono, 

https://aka.ms/AA7r2ug
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o Orientador de Apresentações ouvirá o seu tom de voz e dará feedback em tempo 

real para sugerir a adição de alguma variação sempre que for necessário. Com o 

refinamento de discurso, o Orientador de Apresentações irá fornecer sugestões de 

gramática, incluindo como formular melhor o seu discurso. Estas novas 

funcionalidades do Orientador de Apresentações estarão disponíveis para todas as 

pessoas através de uma pré-visualização gratuita e, eventualmente, apenas para os 

subscritores do Microsoft 365. 

 

Estimule a sua criatividade no Word, Excel e PowerPoint 

Todos gostariam de ser mais criativos nas suas apresentações e documentos para 

comunicarem melhor as suas mensagens, mas muitas vezes demora mais tempo do 

que aquilo que vale. Agora, o Estruturador do PowerPoint ajuda-o a ser mais criativo 

e a poupar tempo. Por exemplo, com um simples clique, pode transformar texto 

numa linha cronológica apelativa. Em alternativa, quando adicionar uma imagem ao 

seu diapositivo, o Estruturador irá gerar automaticamente vários esquemas de 

diapositivos para escolher. Para ser mais criativo, estamos a fornecer aos subscritores 

do Microsoft 365 acesso exclusivo a mais de 8000 imagens bonitas e 175 vídeos em 

loop da Getty Images, bem como 300 novos tipos de letra e 2800 novos ícones para 

criar documentos visualmente apelativos e que causam grande impacto. Pode utilizar 

todos estes novos conteúdos no Word e no Excel. 

 

Para iniciar o seu projeto escolar, profissional ou familiar e poupar tempo, os 

subscritores do Microsoft 365 também obtêm acesso exclusivo a mais de 200 novos 

modelos premium no Word, Excel e PowerPoint. Encontre modelos fantásticos para 

o ajudar a criar anúncios de nascimento, newsletters, convites de casamento, 

currículos perfeitos, entre outros. Existem até modelos para imprimir livros para 

colorir e gráficos de recompensas para manter as crianças entretidas em casa. 

 

Faça a gestão das suas finanças sem dificuldade com a funcionalidade 

Dinheiro no Excel 

 

A gestão do dinheiro é um dos principais factores de stress entre pessoas e famílias. 

Normalmente, as pessoas monitorizam os seus gastos através de uma variedade de 

aplicações e folhas de cálculo. Hoje, anunciámos a funcionalidade Dinheiro no Excel, 

uma nova solução para os subscritores do Microsoft 365 que facilita a gestão, 

monitorização e análise do seu dinheiro e gastos num só local: o Excel. 

 

Através de um processo simples e seguro que se liga às suas contas bancárias e de 

cartão de crédito, incluindo os principais bancos comerciais e cooperativas de 
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crédito, a funcionalidade Dinheiro no Excel permite-lhe importar transacções e 

saldos de conta automaticamente e personaliza o seu livro ao tirar partido das 

funcionalidades avançadas do Excel. Pode ajudá-lo a melhorar os seus hábitos de 

gastos ao fornecer informações personalizadas sobre quanto gasta em categorias 

como produtos alimentares a cada mês e alertas proactivos sobre mudanças de 

preços para pagamentos recorrentes, taxas bancárias, avisos de saque a descoberto 

e muito mais. A funcionalidade Dinheiro no Excel fornece ferramentas para o ajudar 

a alcançar os seus objectivos financeiros. A funcionalidade Dinheiro no Excel 

começará a ser disponibilizada nos próximos meses nos Estados Unidos. 

 

Explore temas de forma pormenorizada com novos tipos de dados e modelos 

inteligentes no Excel 

 

 
 

Muitas pessoas utilizam o Excel para monitorizar e analisar dados para tomar decisões 

ao criar desde listas simples até modelos elaborados. Encontrar, recolher, organizar e 

atualizar estes dados é desafiante e demorado. Hoje, anunciamos uma forma diferente 

de interagir com os seus dados. Com novos tipos de dados, poderá compreender os 
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seus dados, uma vez que o Excel fornece um significado mais profundo para mais de 

100 tópicos. Estes incluem comida, filmes, locais, química e até mesmo Pokémon. Poupe 

tempo ao converter texto simples e números num tipo de dados e o Excel irá apresentar 

imagens e cartões de dados interactivos e visuais que fornecem uma melhor 

representação dos seus dados. 

Como funciona? Digamos que pretende monitorizar melhor a sua nutrição. Introduza 

simplesmente uma comida como “abacate” e, ao convertê-lo num tipo de dados 

Comida, o Excel irá ajudá-lo a aceder à informação nutricional. Talvez a sua família esteja 

a considerar adoptar um cão. Pode avaliar diferentes tipos de raças com o tipo de dados 

Animal, que fornece imagens, factos e temperamentos, assim pode criar facilmente uma 

tabela para compará-las. Com os tipos de dados, todas as informações podem ser 

actualizadas facilmente, para que tenha sempre os dados mais recentes e relevantes. 

Qualquer pessoa pode aceder aos tipos de dados Cotações e Geografia no Excel na 

Web. Os subscritores do Microsoft 365 têm acesso exclusivo a mais de 100 novos tipos 

de dados fornecidos pelo Wolfram Alpha. Como subscritor do Microsoft 365, os tipos 

de dados dar-lhe-ão a oportunidade de: 

 

• Recolher, organizar e analisar facilmente as informações de que necessita num só 

local sem ter de encontrar, copiar e actualizar os dados. 

 

• Utilizar os novos modelos inteligentes com tipos de dados para ser mais 

produtivo. Irão ajudá-lo a preparar-se para a mudança para uma nova cidade, 

monitorizar a sua nutrição ou ajudar as crianças a aprender química. 

 

Os novos tipos de dados e modelos inteligentes estarão disponíveis para utilizadores do 

Office Insider na Primavera e para subscritores do Microsoft 365 Pessoal e Familiar em 

inglês nos próximos meses. 
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Organize o seu tempo entre a vida profissional e pessoal com o Outlook 

 

 
 

Consolidar as reuniões de trabalho e os compromissos pessoais pode ser difícil, 

especialmente se os seus calendários de trabalho e pessoais não estiverem associados. 

Hoje, anunciámos novas funcionalidades no Outlook na Web que o ajudam a gerir todos 

os seus compromissos, na sua vida profissional e pessoal, num só local. Com estas novas 

funcionalidades, pode associar o seu calendário pessoal ao seu calendário de trabalho 

para mostrar a disponibilidade real na sua conta profissional, enquanto mantém a 

privacidade dos detalhes de compromissos pessoais e reuniões de negócios. 

 

Também anunciámos a expansão da funcionalidade Ouvir os Meus E-mails no Android, 

onde a Cortana lê os seus e-mails. A funcionalidade Ouvir os Meus E-mails pode ajudá-

lo a acompanhar as novidades na sua caixa de entrada, quer esteja a caminho do 

trabalho ou a preparar-se de manhã, para que possa estar totalmente presente quando 

estiver em casa. Para permitir ainda mais actividades sem utilizar as mãos, pode utilizar 

o Microsoft Pesquisa, que reconhece linguagem natural no iOS e Android. Encontre os 

seus resultados de forma mais rápida e simples com linguagem que utiliza todos os dias 

para filtrar e restringir a sua pesquisa – só tem de falar ou escrever. A nova 

funcionalidade de pesquisa e a disponibilidade da funcionalidade Ouvir os Meus E-mails 

no Android começarão a ser disponibilizadas nos próximos meses. 

 

Aprofunde a sua ligação com familiares e amigos com o Skype e o Microsoft 

Teams 



 

7 days 

& 

24 hours 
 Consultoria e Soluções 

 

 www.724.pt lmargarido@724.pt 

963 081 411 

Página 8 de 12 

 

 
 

Manter-se em contacto com os entes queridos nunca foi tão importante como é agora. 

Temos o prazer de oferecer ferramentas como o Skype para ajudar as pessoas a 

manterem-se em contacto com familiares e amigos através de conversas por chat e 

videochamadas. Recentemente, ocorreu um aumento significativo na utilização do 

Skype. O Skype tem registado um aumento na utilização, com 40 milhões de pessoas a 

utilizá-lo diariamente, um aumento de 70% mês a mês e um aumento de 220% nos 

minutos de chamadas do Skype mês a mês. Para ajudar as pessoas a manterem-se em 

contacto mais rapidamente, apresentámos recentemente uma nova funcionalidade no 

Skype, chamada Reunir Agora. A funcionalidade Reunir Agora permite-lhe criar 

facilmente reuniões de vídeo com apenas três cliques gratuitamente, sem necessidade 

de inscrição ou transferência. 

 

No trabalho, todos os dias cerca de 44 milhões de pessoas utilizam o Microsoft Teams. 

As pessoas adoram o Teams porque é o único centro para o trabalho de equipa que lhe 

permite conversar, fazer videoconferências, fazer chamadas e colaborar num só local. 

Embora o Teams seja óptimo para o trabalho, estamos a fazer um esforço para gerir as 

responsabilidades na vida profissional e pessoal. Utilizamos múltiplas aplicações e 

ferramentas sem ligação, como calendários, e-mails, mensagens e documentos para 

gerir tudo. 
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Para fornecer uma aplicação para gerir o trabalho e a vida e aprofundar a sua ligação 

com aqueles que mais importam, apresentámos novas funcionalidades no Microsoft 

Teams para a sua vida pessoal. 

 

 
 

Com estas novas funcionalidades no Teams, pode manter-se em contacto, manter-se 

organizado e colaborar com familiares e amigos. Crie grupos para planear viagens com 

amigos, organize uma reunião do condomínio ou a próxima reunião do clube de leitura. 

Poderá ligar-se numa conversa em grupo, fazer videochamadas, colaborar em listas de 

tarefas partilhadas e atribuir tarefas a pessoas específicas, organizar agendas, partilhar 

fotografias e vídeos, tudo num só local. O Teams dá-lhe ferramentas para gerir sem 

problemas o seu dia-a-dia, partilhar listas de compras, organizar calendários familiares, 

armazenar informações importantes como informações de conta e palavras-passe de 



 

7 days 

& 

24 hours 
 Consultoria e Soluções 

 

 www.724.pt lmargarido@724.pt 

963 081 411 

Página 10 de 12 

 

Wi-Fi e até mesmo ver actualizações de localização quando os entes queridos chegam 

a casa ou a outras localizações, como o trabalho ou escola. 

 

Estas novas funcionalidades estarão disponíveis em modo de pré-visualização na 

aplicação Microsoft Teams para dispositivos móveis nos próximos meses. Entretanto, 

convidamo-lo a ligar-se a amigos e familiares através de conversas por chat e 

videochamadas com o Skype. 

 

Proteja a sua família no mundo físico e digital com o Microsoft Family Safety 
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Muitos pais utilizam múltiplos serviços baseados na localização e aplicações de tempo 

limite do ecrã para garantir que as suas famílias estão seguras no mundo físico e digital. 

O Microsoft Family Safety é uma nova experiência para dispositivos móveis que será 

disponibilizada para iOS e Android, para subscritores do Microsoft 365. 

 

O Microsoft Family Safety permite que as famílias ajudem a proteger os seus entes 

queridos ao fornecer ferramentas e informações para iniciar uma conversação a 

promover hábitos mais saudáveis online e no mundo real. A nova aplicação Microsoft 

Family Safety é a única aplicação que gere o tempo limite do ecrã em PCs Windows, 

Android e Xbox e ao mesmo tempo lhe dá paz de espírito quando as crianças não estão 

em casa. 

 

O Microsoft Family Safety ajuda-o a manter-se ligado com a partilha de localização e 

notificações quando um membro da família chega ou sai de uma localização, como casa, 

escola ou trabalho, para lhe dar paz de espírito e saber que a sua família está onde 

precisa de estar. Para os condutores inexperientes no agregado familiar, pode utilizar 

relatórios de condução para ajudar a criar melhores hábitos ao volante com a paz de 

espírito de saber que não partilhamos as suas informações com terceiros, como 

companhias de seguros. 

 

Também poderá proteger as crianças à medida que exploram e jogam online e nos seus 

dispositivos. A aplicação Microsoft Family Safety ajuda-o a compreender como as 

crianças estão a passar o seu tempo na Xbox, PCs com o Windows 10 e telemóveis 

Android, bem como definir limites para ajudar a promover hábitos digitais saudáveis. 

Além disso, poderá afastá-las de conteúdos que não são apropriados à idade quando 

começam a navegar na Web. 

 

Vamos começar com uma pré-visualização limitada da aplicação no iOS e Android que 

estará disponível nos próximos meses. 

 

Acesso a aplicações populares de bem-estar, criatividade e enriquecimento 

O bem-estar, criatividade e enriquecimento desempenham papéis importantes para o 

ajudar a dar o melhor de si. Assim, para além de todo o novo valor nas subscrições do 

Microsoft 365 Pessoal e Familiar, anunciámos que os subscritores receberão acesso 

limitado a serviços premium e aplicações populares, como Adobe, Bark, Blinkist, Creative 

Live, Experian, Headspace e TeamSnap. Nos Estados Unidos, estão avaliados em mais de 

500 USD. Visite esta página para saber mais sobre o programa de benefícios de parceiros 

para subscritores do Microsoft 365 Pessoal e Familiar. 
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As subscrições do Microsoft 365 Pessoal e Familiar estarão amplamente disponíveis a 

21 de abril – mais valor, o mesmo preço 

As novas funcionalidades do Office começam a ser disponibilizadas hoje para os clientes 

atuais do Office 365. As subscrições do Microsoft 365 Pessoal e Familiar estarão 

disponíveis em todo o mundo a 21 de abril. Com as subscrições do Microsoft 365 Pessoal 

e Familiar obtém tudo no Office 365, como aplicações premium do Office para 

computador, 1 TB de armazenamento na nuvem do OneDrive por pessoa, 60 minutos 

do Skype para ligar para telemóveis e telefones fixos, funcionalidades de segurança 

avançadas para protegê-lo contra-ataques de phishing e malware, suporte técnico 

contínuo, bem como todas as novas funcionalidades e benefícios anunciados hoje. O 

Microsoft 365 Pessoal custa 6,99 USD por mês. Pelo melhor valor, uma família com até 

seis pessoas pode utilizar o Microsoft 365 Familiar por 9,99 USD por mês. 

 

Para saber mais sobre as subscrições do Microsoft 365 Pessoal e Familiar, bem como 

sobre a disponibilidade de idioma e mercado das novas funcionalidades que 

anunciámos, visite esta página. Para obter mais informações sobre as alterações 

anunciadas hoje que serão incluídas nos planos Microsoft 365 Empresas e Microsoft 365 

Apps para Grandes Empresas, visite esta página aqui. 

 

Uma tabela que compara o que obtém gratuitamente com uma conta Microsoft vs. uma 

subscrição do Microsoft 365 

 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/blog/2020/03/30/introducing-new-

microsoft-365-personal-family-subscriptions/ 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/blog/2020/03/30/introducing-new-microsoft-365-personal-family-subscriptions/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/blog/2020/03/30/introducing-new-microsoft-365-personal-family-subscriptions/

