
Configurar uma conta de email no Gmail 

 

Para configurar uma conta de email no Gmail, abra o seu gmail, aceda ao menu ferramentas e clique em 

“Definições”.  

 

 

De seguida clique sobre o link “Contas e importação”. 

 

 



Depois de clicar em “Contas e importação”, clique sobre a opção “Adicionar uma conta de email POP3 que possua”. 

 

 

Insira o seu email completo no espaço “Endereço de e-mail:” (Ex: oseuemail@oseudominio.com), e de seguida 

clique no botão “Passo seguinte”. 

 

 

  



Depois de clicar em “Passo seguinte” preencha os campos: 

Nome de utilizador: Insira o seu email completo. (Ex: oseuemail@oseudominio.com) 

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

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

Porta: Escolha a opção 110 

Selecione com um visto a opção “Marcar mensagens recebidas:” e escolha o seu email. 

Depois de todos os campos correctamente preenchidos clique no botão “Adicionar conta”. 

 

 

 

 

Selecione a opção “Sim, pretendo poder enviar correio como oseuemail@oseudominio.com” e clique no botão 

“Passo seguinte”. 



 

 

De seguida insira no espaço “Nome:” o nome que será apresentado a quando do envio de mensagens. (Ex. O seu 

Nome). Depois de inserir o nome selecione com um visto a opção “Tratar como um alias.” e clique no botão “Passo 

seguinte”. 

 



 

No próximo passo insira os dados: 

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

Nome de utilizador: Insira o seu email completo. (Ex: oseuemail@oseudominio.com) 

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

Porta: Escolha a porta 25 

Por fim seleccione a opção “Ligação protegida através de TLS” e clique no botão “Adicionar conta”. 

 

 

 

  



De seguida vai receber um email na sua conta do Gmail que contem um código de confirmação, caso não tenha 

recebido o email clique no link “Reenviar email”. Abra o email que recebeu, copie o código de confirmação e cole-o 

no espaço “Introduza e valide o código de confirmação”. Por fim clique no botão “Verificar”. 

 

 

 

 

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

através dela. 


