
Como configurar um email no Mac Mail tipo de conta IMAP 

 

Para configurar uma conta de email no Mac, abra o seu Mac mail e clique no menu “Ficheiro” e de seguida no 

submenu “Adicionar conta”. 

 

 

Para dar início ao processo de configuração insira os dados no próximo passo. 

Nome: Insira o seu Nome. 

Endereço de e-mail: Insira o seu email completo da conta que pretende configurar. (Ex: 

oseuemail@oseudominio.com). 

Palavra-passe: Insira a palavra passe da conta de email. 

Depois de preencher os campos clique no botão “Continuar”. 

 



Na janela Servidor de recepção preencha os campos: 

Tipo de conta: Selecione a opção IMAP. 

Descrição: Insira o seu domínio colocando antes “mail.” (Ex. mail.oseudominio.com) 

Servidor de Recepção: Insira o seu domínio colocando antes “mail.” (Ex. mail.oseudominio.com) 

Utilizador: Insira o seu email completo. (Ex. oseuemail@oseudominio.com) 

Palavra-passe: Insira a palavra passe da conta de email. 

Após preencher os campos clique no botão “Continuar”. 

 

 

 

Ao clicar em “Continuar” vai aparecer uma nova janela “Verificar certificado”, nessa janela clique no botão “Ligar”. 

 

 



Na janela Segurança do correio recebido selecione no espaço Autenticação a opção “Palavra-passe”.  

 

 

De seguida na janela “Servidor de envio” preencha os campos: 

Descrição: Insira o seu domínio colocando antes “mail.” (Ex. mail.oseudominio.com) 

Servidor de envio: Selecione a opção mail.oseudominio.com e coloque um visto em “Usar apenas este servidor”. 

Coloque também um visto em “Usar autenticação”. 

Utilizador: Insira o seu email completo. (Ex. oseuemail@oseudominio.com). 

Palavra-passe: Insira a palavra passe da conta de email. 

Após preencher os campos clique no botão “Continuar”. 

 



Deverá aguardar alguns segundos pela verificação. 

 

 

 

Possivelmente surgirá a seguinte mensagem, caso aconteça deve clicar no botão “Continuar”. 

 

 

 

  



Por último irá aparecer o Sumário da conta de email, nesta janela deve seleccionar com um visto “Colocar conta 

online” e depois clicar no botão “Criar”. 

 

 

 

Se seguiu todos estes passos o a sua conta de email foi configurada com sucesso e já pode receber e enviar emails 

através dela. 

 

 


