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Microsoft Power Pages é o quinto produto da família Power Platform. Esta solução de low-code, 
destina-se a utilizadores de empresas, profissionais de TI e programadores de grandes organizações 
em todos os setores e permite que crie sites com pouco código e orientados para externos com 
dados de negócios, alojados numa plataforma segura, de forma rápida e fácil.

Crie sites de negócio com pouco 
código e seguros

POWER PAGES

Crie experiências do site cativantes

Crie com ferramentas avançadas de desenvolvimento

Operações de parceiros
Apoie os parceiros, crie portais para integração, monitorização 
de sustentabilidade e suporte a fornecedores.

Gestão personalizada para clientes
Desenvolva sites que ofereçam suporte 24/7 para os serviços, 
como o registo de garantia, inquéritos de suporte e marcações.

FAQ’s
Crie páginas de perguntas frequentes sobre os produtos, 
serviços, políticas e procedimentos.

Serviços comunitários
Crie sites para serviços, como autorizações, licenças, pedidos 
de subvenção e relatórios de indisponibilidade.

Edite o código da página
Visualize o HTML subjacente 
da página e faça alterações 
diretamente ao código através 
do editor de código incorporado 
no Estúdio de Design.

Ferramentas avançadas
Ative capacidades avançadas 
através do Visual Studio Code e 
interaja com os dados de negócio 
usando JavaScript, modelos 
Liquid e APIs Web.

Otimize as implementações
Crie perfis de implementação e 
automatize os fluxos de trabalho 
de gestão do ciclo de vida das 
aplicações com o GitHub e Azure 
DevOps.



Conheça as principais funcionalidades do Microsoft Power Pages

Implemente de forma simples e faça a gestão unificada

Proteja-se das vulnerabilidades

Mantenha toda a organização ligada

Autentique facilmente

Torne a aprendizagem mais simples e útil
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Lisboa
Edifício Arcada
Rua da Eira, 18 D
1495-050, Algés
Telf: +351 253 200 320

Braga
Av. Robert Smith 
Centro de Serviços Domus Qualitas nº 31 
4715-249, Fraião
Telf: +351 253 200 320    

Vila Real
UTAD – P2 Edifício da Incubadora – 
Gab. 13 e 13A - Quinta dos Prados
5000-904, Vila Real
Telf: +351 253 200 320

Crie no Estúdio de Design

Crie modelos prontos a utilizar ou conceba 
experiências personalizáveis. Compile páginas 
com texto, vídeo, imagens, formulários e listas 
de dados de negócio.

Crie com o Centro de Modelos

Trabalhe com modelos repletos de 
funcionalidades que incluem dados de amostra; 
crie rapidamente sites para agendamento, 
registo e envio de aplicações.

Obtenha ajuda no Centro de Aprendizagem

Explore guias, tutoriais e vídeos sobre como 
criar sites, configurar páginas, trabalhar com 
componentes de código modelar e visualizar 
dados de negócios.

Crie com ferramentas profissionais

Adicione funcionalidades e capacidades mais 
avançadas aos sites com ferramentas como o 
Visual Studio Code, GitHub e Azure DevOps.

Garanta a segurança e governação

Ajude a proteger o conteúdo e os dados do seu site através dos controlos de acesso baseados em 
funções e da segurança e conformidade que do Microsoft Azure.
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