
Curso Online Power Automate & RPA! 

Dá por si, vezes sem conta, a realizar as mesmas tarefas repetitivas e 
aborrecidas? 

Com recurso ao Power Automate, ferramenta da Plataforma Power da 
Microsoft, e à Automação de Processos Robóticos ou Robotic Process 
Automation (RPA), é possível automatizar as suas tarefas de elevado 
volume, executadas de forma rotineira e manual. 

É possível automatizar e simplificar todos os processos organizacionais, dos 
mais simples aos mais complexos, libertando-o para tarefas de maior 
estratégico. 

Com estes fluxos de automação, terá uma poupança significativa de tempo e 
um aumento substancial da produtividade, tornando-se operacionalmente 
mais eficiente. 

No final da formação, deverá ter adquirido as competências necessárias 
para criar fluxos de trabalho funcionais, avançados e personalizados, como 
resposta a necessidades de uma organização, para automatizar processos 
de negócio. 

O curso pode ser acedido durante 60 dias, 24 horas por dia, através de PC 
ou Tablet com ligação à Internet. O curso tem uma carga horária estimada 
de 30 horas. 

  
No final do curso, se concluir com aproveitamento os testes de avaliação, 
receberá um certificado de frequência/participação. 

 

PROGRAMA 
 

 Introdução ao Microsoft Power Automate 

o O que é o Power Automate e para que serve? 
o Quais as vantagens do Power Automate? 
o Reconhecimento da ferramenta 
o Licenças do Power Automate 

Hands-on no Power Automate 

o Explorar o Power Automate 
o Tipos de fluxos e diferentes formas de os criar 



o Modelos pré-definidos de fluxos 
o Conectores 

Criar o seu primeiro fluxo 

o Criar um fluxo de cloud automatizado a partir de um modelo - 
Notificações de tweets com hashtags 

o Acionadores e ações 
o Criar um fluxo de cloud automatizado a partir de um modelo - 

Guardar anexos de e-mail automaticamente 
o Criar um fluxo de cloud automatizado a partir de um modelo - 

Notificações de e-mails de clientes VIP 

Funções do Power Automate 

o Funções de Cadeia 
o Funções de Coleção 
o Funções de Comparação lógica 
o Funções de Conversão e Matemáticas 
o Funções de Data e hora 

Criar um fluxo do zero 

o Criar um fluxo de cloud instantâneo a partir do zero - Botão que 
aceita input do utilizador e envia email - Vou chegar atrasado 

o Criar um fluxo de cloud instantâneo a partir do zero - Botão que 
aceita input do utilizador e cria um item numa lista do SharePoint - 
Reportar danos materiais 

o Criar um fluxo de cloud instantâneo a partir do zero - Botão sem 
input do utilizador - Preenchimento de um modelo Word a partir do 
Excel 

o Criação de um fluxo de cloud agendado a partir do zero - Enviar 
notificações por email a partir de uma tabela do Excel - Faturas a 
vencer - Hoje é o último dia para pagar a sua fatura 

Criar o seu primeiro fluxo no smartphone 

o Explorar a aplicação móvel do Power Automate 
o Criar um fluxo na app móvel do Power Automate – Enviar-me um 

lembrete dentro de 10 minutos 



Integração de um fluxo de aprovação numa aplicação do 
Power Apps 

Gestão de fluxos 

o Partilhar fluxos 
o Partilhar botões na aplicação móvel 
o Exportar e importar fluxos 
o Histórico de execução 
o Analisar fluxos 

Introdução à Automação de Processos Robóticos (RPA) e 
ao Power Automate Desktop (PAD) 

o O que é a tecnologia RPA e para que serve? 
o Explorar o Power Automate Desktop (PAD) 

 Ações 
 Fluxos e subfluxos 
 Variáveis, Elementos da IU e Imagens 
 Gravador da Web 
 Gravador do Ambiente de Trabalho 
 Configurar exceções e como lidar com erros 

o Quais as vantagens do Power Automate Desktop (PAD)? 
o Criação de um fluxo de ambiente de trabalho – Recolha automática 

de preços a partir de um website 

 
FAQ 

 Quais as datas de início e fim do curso? 

 O curso está disponível durante 30, 60 ou 90 dias (conforme o curso 
escolhido) após a data de confirmação de inscrição. Assim, as datas inicial e 
final são flexíveis. 

 Onde se realiza e quais são os horários? 

 Todos os cursos funcionam em regime e-learning (online), pelo que poderá 
seguir o horário que melhor entender, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Durante esse período poderá aceder aos vídeos, páginas, exemplos, testes e 



colocar dúvidas no fórum perguntas & respostas. Se necessitar de 
interromper a sua inscrição temporariamente por motivos de férias ou 
doença, também o poderá fazer. Nesse caso, entre em contacto connosco. 

 Que recursos necessito ter para frequentar um 
curso? 

 Para aceder aos conteúdos basta ter um computador, ligação à Internet e 
um browser para navegação (por exemplo, Google Chrome, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox). 

 Como é feita a avaliação de conhecimentos? 

 A avaliação dos cursos é formativa. Ao longo do curso são propostos 
diversos testes e exercícios (escolha múltipla, verdadeiro/falso, análise de 
casos práticos, etc.). O formando terá aproveitamento se responder de 
forma correta a pelo menos 50% das perguntas não sendo, contudo, 
atribuída uma nota final. 

 Vou receber um certificado? 

 Sim, no final do curso receberá gratuitamente um certificado de 
frequência/participação, desde que conclua os testes de avaliação com 
aproveitamento. 
O certificado é enviado até um mês após a conclusão do curso em formato 
digital. 

 NOTA: Como data de conclusão do curso entende-se a data limite de 
conclusão (ainda que termine o curso antes dessa data). 

 

 


