
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso Avançado Tem como objectivo trabalhar, não com 

probabilidades, mas com aquilo que o preço de facto faz. Cria sistema 

semi-automático de entradas e saídas. Baseado em indicadores e na força 

do preço. Uma técnica muito simples para traders que já têm experiencia 

nos mercados financeiros. 
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[PROGRAMA CURSO 
TRADER AVANÇADO 
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Tópicos do programa do Curso Avançado em Futuros  



Sobre o Curso Avançado de Trader (Nível 4) 

 

Para quem é dirigido este curso? 

Orientado para pessoas que frequentaram o curso Trader Avançado (Nível 3) e gostariam de se 

tornar semiprofissionais. Para quem não quer perder muito tempo a fazer análises técnicas do 

mercado e prefere confiar em sistemas semiautomáticos de entradas. Este sistema de Luzes 

Verdes funciona apenas em mercados extremamente voláteis como no Forex, DAX e também 

no mini-s&p. O risco continua a existir mas é compensado pelos benefícios mais amplos que no 

ensinado no nível 1, 2 e 3. 

 

Qual o objetivo do curso? 

Com os conhecimentos já obtidos pelo aluno, será possível ensinar técnicas muito diferentes 

dos cursos anteriores e, visto que já tem experiência, tudo se torna mais fácil. Passa a ter 

ferramentas para trabalhar de uma forma semiautomática tirando grande pressão ao trader 

nas suas decisões de entradas e saídas do mercado. 

 

Comodamente e desde a sua casa, terá à sua disposição: 

 

    * Vídeos conceptuais: Muitas horas de visualização de vídeos de alta definição para ver e 

ouvir quantas vezes precise sobre os conceitos operativos de trading. 

    * PDF dos diapositivos para fazer um livro do curso: Inclui todos os diapositivos e gráficos 

que se vê nos vídeos conceptuais que poderá imprimir para criar um caderno de estudo e levá-

lo para onde quiser e continuar a estudar. 

    * Respostas aos alunos via email: Respostas personalizadas que poderão ser de diapositivos, 

gráficos, vídeos para as perguntas que precise realizar a fim de tirar dúvidas. 

 

 Qual a duração do curso? 

 Terá a duração de 4 semanas e estará dividido em duas partes: 

1ª Parte: Duração de uma semana. Durante esta parte revisará os conceitos bem como 

aprenderá novas técnicas nos vários módulos de ensino mediante a visualização de todos os 

vídeos e com respostas via email a todas as dúvidas. 

2ª Parte: Duração de uma semana. Através de aulas presenciais ou via skype (será conforme 

opção do aluno) os alunos estarão em contacto direto com o instrutor e ambos estarão em 



tempo real com o simulador via Visual Chart (ou outro compatível). Essas aulas, serão 

realizadas 3 vezes nessa semana e o horário será das 14h00 até às 16h00.  

3ª Parte: Duração de duas semanas. Fase de esclarecimentos adicionais e acompanhamento 

do aluno na tentativa de aplicar sozinho o aprendido. Contacto permanente com o formador 

para que o aluno não se sinta sozinho na sua evolução. 

 

Quando começa cada Curso? 

Visto que as aulas são personalizadas a cada pessoa, este poderá começar conforme 

disponibilidade de agenda. Será sempre no inicio de uma semana de trabalho. 

 

Qual o preço do Curso? 

 900 Euros apenas com a opção vídeos e sem aulas. 

1500 Euros se for via Web. 

1800 Euros se for presencial. 

Estes valores deverão ser pagos antes do início do curso por transferência bancária. 

 

Qual o local do curso presencial? 

Será numa sala de formação em Porto Salvo, Oeiras. 

 

Como se inscrever? 

Por mandar um email a pedir a inscrição para: geral@futurosinfinitos.com 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 1: Conceitos de base. 
 

 Revisão da pauta de Elliott.  

 Revisão do conceito Impulso-Correcção. 

 Análise do comportamento do preço. 

 Importância dos Suportes/Resistências/pivots. 

 
 

 
 
 
 
 
Módulo 2: Indicadores e a sua configuração.  

 Qual a diferença entre Indicador e 
oscilador. 

 Que tipos de indicadores existem.  

 Os indicadores utilizados pelo sistema LV. 

 Diferencial Indicadores principais LV e de confirmação LV. 

 Qual o comportamento dos 6 indicadores utilizados pelo Sistema LV. 

 

 

 

 
 
 

 
Módulo 3: O sistema de Luzes Verdes. 
 

 Como funciona cada indicador.  

 Como se inter-relaciona cada indicador entre si.  

 Como se deve entrar em contra-tendência.  

 Como se deve entrar em tendência.  

 A saída teórica.  

 Como entrar em situações de lateral.  

 Qual a dimensão gráfica inicial ideal. 

 

 

http://sites.google.com/site/futurosiniciacao/aula-virtual-4/mdulo-4-2
http://sites.google.com/site/futurosiniciacao/aula-virtual-4/mdulo-5-1


 

 

 

 

Módulo 4: A graficação LV. 
 

 

 Qual será o nosso período de trabalho? 
Manhã? 
Tarde? 
Final do dia? 

 Onde estão os pivots? 
Qual a dimensão gráfica de trabalho? 
Qual a média de cada impulso? 
Qual a média de cada vela diária? 

 

 

 
 
 
 
 

Módulo 5: Gestão Operativa e Monetária. 

 Qual a percentagem de perda diária suportável. 

 Com quantos contratos podemos trabalhar ao mesmo 
tempo. 

 Com adaptar os contratos às situações. 

 Como rentabilizar a conjugação de vários contratos. 

 Onde se faz a saída teórica. 

 Onde se faz a saída real. 

 Gestão de espera na entrada perto da linha. 

 

 
 

http://sites.google.com/site/futurosiniciacao/aula-virtual-4/mdulo-6
http://sites.google.com/site/futurosiniciacao/aula-virtual-4/mdulo-7


 
Módulo 6: Psicotrading – O eterno problema.  

 

 Qual o factor mais importante no trading. 

 O problema das emoções. 

 Que tipo de emoções prejudicam os resultados. 

 Como controlar as emoções. 

 As leis que nos protegem de nós próprios. 

 Conselho para o sucesso. 

 Quais as expectativas para entradas em real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 7: Revisão Geral de...  
 

 Quais os indicadores úteis.  

 Como configurar cada indicador.  

 Como funciona a Técnica de Luzes Verdes.  

 Qual a forma ideal de graficação para a técnica.  

 Como gerir cada operação e as perdas.  

 O problema das emoções. 

 

http://sites.google.com/site/futurosiniciacao/aula-virtual-4/mdulo-8
http://sites.google.com/site/futurosiniciacao/aula-virtual-4/mdulo-9


 

 

 

Duração: 4 semanas. 

Fases:  

1. Fase: 

a. Sala de aulas virtuais. 

b. Vários recursos de ajuda ao aluno (Vídeos, Tabelas, Textos, 

Gráficos... 

c. Apoio personalizado por instrutor designado. 

 

2. Fase: 

Comunicação via Skype/aulas presenciais para acompanhar as 

operações em tempo real (em simulador)  

 


