
M A N U A L

ANDROID / iOS / OUTLOOK



Primeiramente, caso não tenha a aplicação Gmail no telemóvel,
terá de baixá-la através da Play Store.

Tendo sido instalada a aplicação Gmail e após configurada adequadamente,
passamos ao processo de login da conta.

Clique no botão e escolha a opção Definições.

Clique em Adicionar Conta.

Quando aparecer para configurar email, escolha a opção “Outro”.

Será necessário inserir o seu email.

Após inserido o email terá de escolher a opção Pessoal (POP3)

Será necessário inserir a sua password do email.

Quando aparecer Definições do servidor de receção
irá prosseguir através do botão seguinte.

Ocorrerá um erro designado como “O certificado não é válido",
de onde terá de ir às opções avançadas e clicar na opção
“Continuar Mesmo Assim”.

De seguida vai-se deparar com outro erro designado
por “O certificado não é válido”, de onde terá de clicar
em “Editar Definições” e onde diz tipo de segurança tem
de escolher a opção “STARTTLS” (aceitar todos os certificados).

Basta clicar “Seguinte” nas opções posteriores
e está feito o login.
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/ ANDROID



Para começar, abra as definições e escolha
a opção Palavras-Passe e Contas.

Clique em “Adicionar Conta”.

Escolha a opção “Outra”.

Clique em “Adicionar Conta de E-mail”.

De seguida introduza as informações necessárias
(E-mail da Olisipo e respetiva password) e
clique em “Seguinte” para prosseguir.

De seguida preencha os campos em falta, onde nas duas opções
que dizem “Nome de Host” irá preencher com “mail.olisipo.pt”,
nas duas opções onde aparece “Nome de utilizador” tem de
escrever o seu respetivo email da Olisipo e nas duas opções
que dizem “Palavra-Passe” digitar a password correspondente ao e-mail.

Ao clicar em “Seguinte” irá aparecer um erro “Impossível verificar
identidade do servidor”, onde deverá clicar em “Detalhes” e de
seguida clicar em “Aceitar”.

Vai aparecer um erro a dizer “Impossível ligar com SSL”,
pelo que deverá clicar em “Sim”.

Para terminar clique em “Guardar” e está feito o login.
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/ iOS

No iOS a configuração das contas de e-mail
é feito através das Definições do sistema e não
por aplicação externa ou até mesmo a aplicação Mail.



Nota: Se não tem qualquer tipo de conta de email configurada
no computador, deve começar no ponto 1. Caso necessite de
adicionar uma nova conta passe para o ponto 6.

Ao abrir o Outlook pela primeira vez, aparecerá uma
janela para colocar o endereço de email igual a da
imagem abaixo. Coloque o email e em seguida
carregue no botão Ligar.

De seguida irá aparecer a seguinte janela abaixo
apresentada, onde terá de escolher a opção IMAP.
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/ OUTLOOK



Posteriormente surgirá outra janela, onde terá de
preencher com algumas informações solicitadas,
que se encontram explicitas na imagem abaixo.

De seguida, será solicitada a Palavra-passe
da conta em questão.
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Por fim, nesta janela, deve retirar o pisco da opção
“Configurar também o Outlook Mobile no meu telemóvel”
e carregar em Concluído. Após esta passo, o email estará
configurado no Outlook.

De seguida, será solicitada a Palavra-passe
da conta em questão.

Se já usa o email via Outlook e vai apenas configurar
uma nova conta, deve começar neste ponto.
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Carregar em Ficheiro e de seguida em
Informações -> Definições de Conta

7 Na janela de Definições de Conta clique em Novo

De seguida basta realizar os passos que já foram
mencionados anteriormente começando do ponto 1.
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