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ACESSO AO EMAIL INSTITUCIONAL - AEAG - OFFICE 365  

( exemplo: jorgecosta@aeag.pt )  

Complexidade da password / palavra-passe:  

Deve incluir um mínimo de 8 carateres, letras maiúsculas | minúsculas e múmeros. 

1. PASSO 

 Introduza o endereço / url: 
https://www.office.com/ 

 Utilize um dos Browsers (navegadores) 
Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox / 
etc. 

 

 

2. PASSO:  

 Clique em Iniciar Sessão  

3. PASSO 

 Insira o seu email, exemplo 
(jorgepires@aeag.pt)  

 Clique no botão seguinte. 

 

4. PASSO 
 Introduza a palavra passe. 
 Nota: Se for a primeira vez deve 

efetuar o login indicando a palavra 
passe atribuída pelo administrador. De 
seguida o utilizador deve alterar a 
palavra passe por uma questão de 
segurança. Tenha em conta a 
complexidade da palavra passe: Deve 
incluir um mínimo de 8 carateres, 
letras Maiúsculas | Minúsculas e 
Números.  

5. PASSO 
 Bem-vindo ao Office 365. 
 Aceda ao Outlook (aplicação para o 

envio e receção de correio eletrónico 
do domínio (AEAG). 

 É apresentado um painel de Boas 
vindas. 

 Veja o tutorial  
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6. PASSO 

 Aplicação do Outlook. 

 Verifique a caixa de entrada. 

 Todos os utilizadores devem de introduzir uma fotografia do tipo passe, identificando assim cada um dos 

utilizadores no domínio AEAG. Pressione o botão da opção 1 para visualizar aos detalhes da conta. 

 

 

7. PASSO 
 Clique na opção 2. (ex: AM). 
 Tenha preparado uma fotografia do 

tipo passe para que possa efetuar a 
carregamento da mesma. 

Capturar fotografia do tipo passe com o uso do 
telemóvel (android ou IOS). 

Nota: Utilize por exemplo uma das aplicações 
disponíveis da Play Store (android) / iOS: 

 Passport Photo Editor 
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8. PASSO 
 Carregue a sua fotografia. Pode optar por 

arrastar. 

 

9. PASSO  
 Pressione o botão Aplicar. 

 

 

 

 

 


