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Configurar o Outlook – Envio SMTP 

1. Vá na aba Arquivo 

 

 

2. Depois em “Configurações de Conta”. Irá abrir um botão com o nome “Configurações 

de Conta”, clique nele. 
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• Clique no botão Novo. 

 

Obs.: Caso o e-mail já esteja configurado, basta clicar duas vezes em cima do e-mail. 
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3. Irá abrir uma nova janela, selecione a opção “Configuração manual ou tipos de servidor 

adicionais”, clique em avançar. 

 

4. Será solicitado que escolha o tipo de serviço, selecione a opção POP. Depois clique em 

Avançar. 
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5. Preencha os campos: 

Obs.: Ao colocar o nome do servidor, no lugar de seudomínio você deve colocar o 

domínio de seu site, por exemplo: 

 Site: www.theodorojr.com.br -> O servidor será: mail.theodorojr.com.br 

• Nome: digite o seu nome. 

• Endereço de e-mail: seu e-mail remetente configurado no painel SMTP. 

• Tipo de conta: selecione POP3. 

• Servidor de entrada de emails: digite mail.seudomínio. 

Obs.: Caso o e-mail já esteja configurado, não alterar as configurações de 

servidor de entrada. 
 

ATENÇÃO NO SERVIDOR DE SAÍDA: 

• Servidor de saída de emails (SMTP): digite smtplw.com.br. 
• Nome de usuário: É o mesmo e-mail conforme “Endereço de e-mail”. 

• Senha: a senha do e-mail. 

• Depois, clique no botão Mais configurações.  

 

  

Seu nome 

Seu e-mail 

Seu e-mail 

mail.seudomínio 

smtplw.com.br 

*******

* 
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ATENÇÃO NO SERVIDOR DE SAÍDA: 
6. Clique na guia Servidor de saída e habilite a opção Meu servidor de saída (SMTP) 

requer autenticação e Fazer logon usando. Completando com as informações: 

• User name: Login SMTP 

• Password: Senha SMTP 

 

 

7. Clique na guia Avançado e altere a porta dos servidores da seguinte forma: 

• Selecione o quadro Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL) 

• Servidor de entrada (POP3) para 995  

Obs.: Caso o e-mail já esteja configurado, não alterar as configurações de 

servidor de entrada. 

 

• Servidor de saída (SMTP): 

para 587 sem criptografia (Nenhum) OU 465 (SSL/TLS) 

• e, em seguida, clique em OK. 
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8. Clique em OK e em seguida no botão Avançar para finalizar a criação de sua conta. 

 

995 

465 

SSL/TLS 

Seu nome 

Seu e-mail 

Seu e-mail 

mail.seudomínio 

*******

* 
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