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MetaTrader 5 para Mac 
A plataforma oficial MetaTrader 5 desenvolvida pela MetaQuotes está disponível para Windows, dispositivos 
móveis e também para dispositivos macOS. 

Enquanto a maioria dos brokers oferece apenas um guia de instalação simples, descrevendo um processo 
de configuração moroso na MT5 no Mac, a Tickmill dá-lhe a oportunidade de começar com a plataforma de 
trading mais popular do mundo diretamente no seu Mac, em questão de segundos.

O que contém? 
A Tickmill oferece a plataforma MetaTrader 5 para o seu Mac, que é idêntica à aplicação standard para 
Windows. 

Este software têm várias funções e funcionalidades úteis, incluindo: 

6 tipos de ordens pendentes,  
21 períodos,  
Mais de 50 indicadores por defeito,  
Um conjunto de tipos de gráficos,  
Capacidades de instalação de indicadores personalizados,  
Trading com um clique,  
Personalização completa,  
Profundidade de mercado

 
 
 
 
 
 
 

Agora pode beneficiar de todas estas funcionalidades adicionais, através de um processo de 
instalação único, que é tão simples como com qualquer outro app disponível fora da App Store. 
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Instalação no Mac 
Este guia irá explicar-lhe a instalação, utilização e remoção da MetaTrader 5 para Mac. Terá de permitir as 
aplicações baixadas fora da App Store, de forma a instalar a plataforma com sucesso.  

Aqui está como pode fazê-lo:

Antes de lançar a MT5 para Mac, acesse a Preferências do sistema, introduzindo o respectivo 
comando na sua pesquisa Spotlight, localizado no painel superior direito do seu ecrã.

1.

Quando em Preferências do sistema, acesse a Segurança & Privacidade, depois escolha  Geral e 
permita que os apps sejam baixados. Certifique-se também de desbloquear a funcionalidade para 
fazer alterações. Pode fazê-lo ao carregar no cadeado no canto inferior, introduzindo o seu nome de 
utilizador e senha.

2.

https://tickmill.co.uk/pt
https://tickmill.co.uk/pt


Metatrader 5 |  Manual do Utilizador para Mac

| 4 / 6 |tickmill.co.uk

O passo seguinte é localizar o instalador MetaTrader 5.dmg. Normalmente, todos os novos downloads 
são colocadas na pasta de Descargas.  

Execute o ficheiro de instalação .dmg, e quando o ficheiro .dmg estiver pressionado, arraste e largue o 
ícone da aplicação MetaTrader 5 para a pasta de Aplicações. Isto irá concluir o processo de instalação. 

Agora, a sua MetaTrader 5 está pronta para ser acessada a partir da pasta de Aplicativos. Pode também 
acessar rapidamente ao seu terminal de trading novo usando o Spotlight e introduza "MetaTrader 5".

3.

Atualizações de software  
A atualização de software MetaTrader 5 para Mac é feita automaticamente. Este processo é executado 
simultaneamente com uma atualização da versão para Windows regular. Após cada atualização, o terminal 
encerra sem qualquer notificação - basta iniciar novamente a aplicação e continuar a usar a versão atualizada. 

Para ver a sua versão atual do software MetaTrader 5, carregue no separador Ajuda, localizada no painel de 
navegação superior e selecione a opção Sobre, tal como faria na MT5 para Windows. 
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Expert Advisors para Mac 
Para instalar ferramentas adicionais como Expert Advisors (EA), os indicadores e scripts personalizados, 
abra a pasta "Aplicações", carregue com o botão direito do mouse no ícone da app e escolha Mostrar 
conteúdo do pacote. 

1.

Agora pode ver o conteúdo completo do ficheiro da instalação. Carregue duas vezes em "drive_" para 
obter a estrutura MetaTrader 5, depois acesse a Ficheiros do Programa > MetaTrader 5 > MQL5 > 
Expert > Indicators, etc. e cole os indicadores nas respetivos pastas. 

2.

Depois de concluído, reinicie o MetaTrader 5 e descubra um novo indicador no painel respectivo de  
EA da MT5. 
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Desinstalar o Software 

Bugs e problemas conhecidos 

Aviso importante 

Se pretender remover o software do seu computador, poderá fazê-lo de uma forma simples. De fato, o processo 
não é diferente de remover qualquer outra aplicação. 

Em primeiro lugar, localize a pasta Applications no Finder. Poderá fazê-lo usando o Spotlight ou acesse 
diretamente à pasta Aplicações carregando no ícone do Finder na Dock. 

Quando estiver na pasta Applications, procure a aplicação Metatrader 5, #clique com o botão direito do 
mouse# em cima e selecione a ação. 

Depois do app ser transferido para o lixo, pode eliminá-lp permanentemente acessando a Lixo e usando o 
botão direito do mouse para executar o comando "Esvaziar o Lixo".  

Eliminar a aplicação do Lixo não deixará rastro da Metatrader 5 no seu computador. 

Atualmente, não existem problemas conhecidos com o terminal de trading da Tickmill para Mac. Caso tenha 
qualquer problema, informe-nos contactando a nossa equipa de Apoio ao Cliente dedicada e iremos resolver 
prontamente o problema. 

Testamos pessoalmente a aplicação MetaTrader 5 para Mac e não verificamos quaisquer problemas de 
funcionalidade que possa tornar o trading para o terminal Mac OS inferior à versão para Windows. 

No entanto, negociar com aplicações emuladas é feito por sua conta e risco. Sugerimos que se familiarize, 
em primeiro lugar, com a funcionalidade de software numa Conta Demo e certifique-se de que a aplicação 
corre conforme previsto no seu computador Mac.
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