
Configurar uma conta de email no iPhone 

 

Para configurar uma conta de email no seu iPhone, aceda ás Definições > Mail, Contactos, Calendário > Adicionar 

conta > Outra > Adicionar conta de e-mail. 

 

 

  



Depois de carregar em Adicionar conta de email, preencha os dados solicitados: 

Nome: O nome a utilizar no envio de mensagens (Ex: O seu Nome) 

Email: O seu email Completo (Ex: oseuemail@oseudominio.com) 

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

Descrição: o nome descritivo para a conta a ser exibido no seu telefone (Ex. O seu email). 

 

Depois de preencher todos os dados carregue em Seguinte. 

 

 

 

  



Selecione a opção IMAP. 

 

 

No espaço Servidor de Recepção insira os dados solicitados: 

Nome do host: 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. 

 

 



No espaço Servidor de Envio insira os dados solicitados: 

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

Nome de utlizador: Insira o seu email Completo (Ex: oseuemail@oseudominio.com) 

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

 

Depois de preencher todos os dados carregue em Seguinte. 

 

 

 

  



Caso receba um aviso para verificar a identidade do servidor deve tocar em Continuar. 

 

 

 

De seguida deixe a opção E-mail ativa e carregue em Guardar. 

 

 



 

Com estes passos já deverá ter acesso ao seu email. No entanto recomendamos que faça algumas configurações 

adicionais que podem corrigir eventuais problemas futuros. 

Aceda novamente ás Definições > Mail, Contactos, Calendário selecione o seu novo email e toque na conta IMAP. 

No fundo da pagina encontra o Servidor de envio de correio, entre no SMTP > Servidor Principal e nesse menu deve 

colocar: 

SSL: Desativo 

Porta: 25 

 

 

  



Volte atrás e clique nas opções Avançadas e altere aqui também as seguintes configurações: 

SSL: Desativo 

Porta: 143 

 

 

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

da conta configurada. 


