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Configuração do e-mail da ENSP no Gmail  

 

Autor: ENSP - Gabinete de Informática 

 

Data: 11/07/2016 

 

Objetivo: Descrever os procedimentos para a configuração do e-mail da ENSP em Gmail, de forma a 

permitir a gestão do e-mail da ENSP em Gmail. 

 

Pré-requisitos: Sistema Operativo Windows 

 

Controlo de versões: 

Versão Data Autor Observações 

1.0 25-01-2016 João Tiago  

2.0 11-07-2016 Nuno Bento Alteração das configurações de POP3 
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1 Configuração 

 

Siga as seguintes instruções: 

1. Abra a sua conta Gmail 

2. No canto superior direito, clique na roda dentada  

 

3. Selecione Settings. 

4. Selecione o separador Accounts and Import.  

5. Na secção "Check mail from other accounts (using POP3)", clique Add a POP3 mail account you 

own. 

 

6. Introduza o seu endereço de email da ENSP, e depois clique Next Step. 

 



 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA  

ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública 

 
 

 
 

7. Introduza a sua password. 

8. Agora tem algumas opções que pode escolher. Recomendamos a seguinte configuração: 

o Leave a copy of retrieved messages on the server – Selecione esta opção. Caso 

contrário, os emails da sua conta da ENSP serão apagados e apenas terá acesso a este 

através da sua conta do Gmail. 

o Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail – Mantenha selecionado.  

o Label incoming messages – Seleccione esta opção se pretender ver facilmente os emails 

que recebe da sua conta da ENSP. 

o Archive incoming messages – Não seleccione. Apenas seleccione se não quer ver as 

messagens de email que recebe na sua conta da ENSP. 

 

9. Clique Add Account.  

 

10. Assim que a sua conta da ENSP for adicionada com sucesso, ser-lhe-á perguntado se quer ter a 

opção de enviar email com os endereço da sua conta da ENSP. Isto permite compor email no 

Gmail, mas o destinatário irá ver como enviado da sua conta da ENSP. 
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11. Insira os seguintes dados e clique em Save Changes: 

o SMTP Server: webmail.ensp.unl.pt 

o Port: 587  

o Username: O seu utilizador 

o Password: A palavra passe do seu e-mail 

o Secured connection using TLS: selecionar 

 

12. Depois de inserir o código de verificação que é enviado para o seu endereço de Gmail, clique em 

Verify e a conta está configurada. 

 

Fim 


