
Configurar uma conta de email no Hotmail 

 

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

“Opções”.  

 

 

De seguida clique sobre o link “As suas contas de Correio Eletrónico”. 

 



Depois de clicar em “As suas contas de Correio Eletrónico”, clique no botão “Adicionar uma conta para enviar e 

receber ”. 

 

 

De seguida preencha os campos: 

Nome: Insira o seu nome. 

Endereço de correio electrónico: Insira o email completo da conta que está a configurar. (Ex: 

oseuemail@oseudominio.com). 

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

Depois de preencher os campos clique sobre o link “Opções avançadas”. 

 

 



Depois de clicar em “Opções avançadas” preencha os campos: 

 

» Informações do servidor de receção (POP3) 

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

Porta: Escolha a opção “110” 

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. 

 

 

» Informações do servidor de envio (SMTP) 

Selecione a opção “Enviar correio eletónico através do servidor do seu fornecedor (o destinatário não verá o seu 

endereço do Outlook.com)” 

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

Porta: Escolha a opção “25” 

Selecione com um visto a opção “Usar o mesmo nome de utilizador e palavra-passe para enviar e receber correio 

eletrónico”. 

 

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



 

 

 

  



De seguida escolha onde quer guardar o correio recebido da conta que está a configurar. 

Escolha na opção “Uma nova pasta chamada:” e introduza o seu email (Ex: oseuemail@oseudominio.com). 

Depois clique no botão “Guardar”. 

 

 

 

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

através dela. 

 

 


