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Tickmill MT5 em Windows
Decidiu baixar a MT5 para Windows! Parabéns, tomou uma boa decisão! Como está preparado para começar 
a negociar, lhe daremos uma explicação simples do processo de instalação muito simples que fará com que 
esteja preparado para negociar em minutos.

O que contém? 
Este software têm várias funções e funcionalidades úteis, incluindo:

CFD em Forex, Ações, Índices de ações, Commodites e Títulos.  
Sem preenchimentos parciais.  
Funcionalidades de trading EA.  
Microlotes disponíveis.  
Análise técnica avançada com mais de 50 indicadores.  
Sinais de negociação.  
Capacidades de gráficos excepcionais.  
Opções de configuração multilingue disponíveis.

 
 
 
 
 
 
 

Instalação em Windows
Este guia irá explicar-lhe o procedimento de instalação do terminal MetaTrader 5 para Windows. 

O seu download começará então. Depois de concluído o processo, terá de iniciar a 
instalação ao carregar duas vezes no ficheiro executável do programa.

Será apresentada uma nova janela em pop-up com uma mensagem "Bem-vindo à configuração 
do Terminal MT5 da Tickmill". Carregue em "seguinte" para passar para o ecrã seguinte.

Em primeiro lugar, baixe a plataforma carregando aqui. Irá aparecer uma janela pop-up a perguntar 
se quer executar este ficheiro. Conforme mostra abaixo, basta carregar em "Executar".
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Verá a descarga ser concluída e depois aparecerá uma mensagem de "Parabéns! Estamos à sua 
espera", conforme se mostra abaixo. Basta carregar em terminar e a sua plataforma MT5 está pronta. 

3.

Será criado um atalho no seu computador e o programa deverá iniciar automaticamente depois de clicar 
em terminar. Caso não inicie automaticamente, basta carregar duas vezes no atalho criado e o terminal  
MT5 abrirá.

Caso tenha quaisquer problemas, basta carregar aqui e envie-nos um e-mail. Teremos muito prazer em ajudar!
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