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A plataforma oficial MetaTrader 4 desenvolvida pela MetaQuotes está apenas disponível
para Windows e dispositivos móveis. No entanto, a Tickmill valoriza o seu conforto e está
sempre disposto a dar uma vantagem adicional para fornecer as melhores ferramentas para
uma negociação em Forex sem complicações. à medida em que os computadores Apple se
tornam cada vez mais populares entre os traders, nós construímos um aplicativo nativo
denominado MetaTrader 4 Mac para corresponder à necessidade dos nossos clientes.
Embora a maioria das corretoras esteja apenas a oferecer um guia de instalação simples,
demonstrando um processo de configuração demorada da MT4 no seu Mac, a Tickmill
oferece-lhe a si uma oportunidade para iniciar a plataforma de negociação de moeda mais
popular do mundo, no seu Mac, numa questão de segundos.

O que está por dentro
A Tickmill fornece uma plataforma MetaTrader 4 para o seu Mac que é quase idêntica a um
aplicativo regular do Windows.
Este software vem com inúmeros recursos e funcionalidades, das quais se destacam:
•

3 tipos de gráficos

•

9 timeframes

•

Mais de 50 indicadores

•

Variedade de elementos para os gráficos

•

Múltiplos gráficos

•

Opção para instalar qualquer indicador personalizado

•

Negociação em apenas Um-Clique

•

Personalização completa

Agora, você pode beneficiar de tudo isto, através de um processo de instalação único, que é
tão simples, como qualquer outro aplicativo disponível fora da App Store.
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Instalação no Mac
Com este guia descobrirá rapidamente com instalar, usar e remover do MetaTrader 4 para o
Mac. Você precisará de permitir downloads de aplicativos fora da App Store para poder
instalar com êxito a plataforma. Verifique como se faz da seguinte forma:
Antes de iniciar o MT4 para o Mac, vá para Preferências do Sistema, escrevendo o respetivo
comando na sua pesquisa do Spotlight, que está localizado no painel superior direito do seu
ecrã..

Quando você estiver nas Preferências do Sistema, aceda a Segurança e Privacidade, depois
escolha Geral e permita o download de aplicativos através de qualquer lugar. Além disso,
certifique-se que desbloqueia a capacidade de fazer alterações clicando no bloqueio no
canto inferior esquerdo do seu ecrã, escrevendo o seu username e password.
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O próximo passo é localizar o MT4 for Mac .dmg installer. Geralmente, todos os novos
downloads são colocados na pasta Downloads. Em seguida, inicie um arquivo de instalação
.dmg. Quando ficheiro .dmg é acionado, arraste e solte o ícone da aplicação Tickmill MT4
Mac para a pasta Aplicativos. Isso finalizará o processo de instalação.
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Agora poderá aceder ao seu MetaTrader 4 a partir da pasta Aplicativos. Você também
poderá aceder rapidamente ao seu terminal de negociação através do Spotlight, escrevendo
‘Tickmill MT4 Mac’.

Atualização de Software
A nossa atualização de software MT4 para Mac é feita automaticamente. Esse processo é
executado simultaneamente com uma atualização regular da versão do Windows. Após
cada atualização o terminal é encerrado sem qualquer notificação – basta iniciar novamente
o aplicativo e continuar a usar a versão atualizada.
Para ver a sua versão do software MetaTrader 4 software, clique em Ajuda no painel de
navegação e selecione a opção Sobre, assim como você faria no MT4 para o Windows.
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Expert Advisors para o Mac
Para instalar ferramentas adicionais, tais como Expert Advisors (EAs), indicadores
personalizados e scripts, abra a pasta Aplicativos, clique com o botão direito do rato no icon
da app e escolha Mostrar Conteúdos do Pacote.

Agora você pode ver todo o conteúdo do arquivo de instalação. Clique duas vezes em
‘drive_’ para chegar à estrutura do MetaTrader 4, depois escolha Arquivos de Programas ->
MetaTrader 4 / MQL4 / Expert / Indicators, etc. e faça copiar-colar os indicadores nas
respetivas pastas.

A MT4 da Tickmill para o Mac

Uma vez feito, reinicie o seu MT4 para o Mac e descubra um novo indicador no respetivo
painel MT4 EA.

Desinstalar Software
Se você desejar remover o software do seu computador, o processo será bastante simples.
Na verdade, o processo não diferente ao de remover qualquer outro aplicativo. Verifique
come se processa:
Primeiro, localize a pasta Aplicativos – usando o Spotlight ou indo diretamente para a pasta
Aplicativos, clicando no ícone do Finder no Dock. Quando estiver na pasta Aplicações,
encontre o aplicativo Tickmill MT4 Mac, clique com o botão direito do rato sobre ele e
selecione a opção ‘Mover para lixo’, depois clique com o botão esquerdo para confirmar.
Depois de aplicativo ser movido para o lixo, você poderá remove-lo permanentemente
navegando até ao ícone lixo e usar o botão direito para executar o comando ‘Esvaziar lixo’.
A remoção do aplicativo do lixo não deixará nenhum vestígio da Tickmill MT4 Mac no seu
computador.
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Bugs e Problemas
Atualmente, não existe qualquer problema com o terminal de negociação da Tickmill para o
Mac. Se você está a ter algum tipo de experiência, por favor informe o nosso Suporte e o
resolveremos prontamente.

Notificação Importante
Nós testamos pessoalmente o aplicativo MT4 para o Mac e não descobrimos qualquer tipo
de problema nas suas funcionalidades, que poderia tornar a funcionalidade de negociação
no terminal Mac OS inferior à da versão do Windows. No entanto, a negociação com
aplicativos emulados é feita por sua conta e risco. Recomendamos que você se familiarize
com as funcionalidades do software em uma Conta de Demonstração e certifique-se que o
aplicativo seja executado como previsto no seu Mac.

