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Termos e Condições 

Tradeathlon 

A Trinota Markets (Global) Limited ("M4Markets" ou a "Empresa"), convida os traders a 
participar de sua Competição "Tradeathlon de Trading" sujeita aos termos e condições aqui 
contidos ("Termos e Condições"). 

1. Período da Competição: 
1.1. A Competição é válida por um mês, entre segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 00:00 

GMT+2 e sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 23:59 GMT+2 apenas ("Período da 
Competição"). 

2. Elegibilidade:  
2.1 A Competição está disponível para todos os clientes (existentes ou novos) (excluindo 

contas MAM/PAMM), desde que sejam elegíveis para participar da Competição que 
está sujeita aos critérios de elegibilidade do M4Market, conforme indicado no Contrato 
de Serviços ao Cliente e nestes Termos e Condições.  

3. Participação:  
3.1 Novos clientes devem concluir seu processo de registro, verificar e ativar sua conta de 

trading real e fazer um depósito mínimo de $50 entre 03 de janeiro de 2023 00:00 
GMT+2 até 10 de fevereiro de 2023 23:59 GMT+2. 

3.2 Qualquer cliente existente que deseje participar desta Competição deve acessar sua 
área de cliente e fazer um novo depósito de pelo menos $50 entre 03 de janeiro de 
2023 00:00 GMT+2 até 10 de fevereiro de 2023 23:59 GMT+2.   

 
4. Termos e Condições 
4.1 A Competição está disponível para clientes verificados, negociando em contas 

MT4/MT5, excluindo quaisquer contas com funcionalidade de cópia de trading. 
4.2 Os clientes podem participar da competição com várias contas de trading, desde que 

cada uma de suas contas de trading participantes atenda aos requisitos 
individualmente, ou seja, cada conta deve conter um valor mínimo de $50 em fundos 
durante o período especificado na seção 3 acima, e desde que o os requisitos de 
atividade de trading especificados na seção 5 abaixo sejam refletidos em cada conta.  

4.3 O volume de trading será calculado para posições abertas de 9 de janeiro de 2023, 
00:00 GMT+2 até 10 de fevereiro de 2023 23:59 GMT+2. Qualquer atividade de trading 
antes de 09 de janeiro de 2023 não será contabilizada para efeitos deste Concurso. 

4.4 A Competição está aberta apenas a indivíduos com pelo menos 18 anos de idade e 
sólidos conhecimentos em trading de FX e CFD. 



M4Markets é um nome comercial da Trinota Markets (Global) Limited, uma empresa regulamentada 
como corretora de valores mobiliários pela Autoridade de Serviços Financeiros de Seychelles com o 

número de licença SD035. 

   Tradeathlon 

 

4.5 No caso de qualquer disputa por má interpretação dos Termos aplicáveis acima, tal 
disputa ou má interpretação deve ser resolvida de boa fé. 

4.6 O Concurso não está disponível para residentes do EEE. 
 

5. Detalhes da competição: 
5.1 Para vencer a competição, os traders precisam negociar três classes de ativos com 

um volume específico para cada instrumento da classe de ativos específica dentro de 
um mês. O trader que completar todos os três desafios primeiro, ganha. 

• Desafio 1: Os traders precisam concluir negociações no tamanho total de cem 
(100) lotes redondos nos principais CFDs de Forex (ou seja, EURUSD, GBPUSD, 
USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD). 

• Desafio 2: Os comerciantes precisam concluir negociações de tamanho total 
de noventa (90) lotes redondos em CFDs de energia. 

• Desafio 3: Os comerciantes precisam concluir negociações de tamanho total 
de oitenta (80) rodadas de lotes em CFDs de metais 

5.2 Uma negociação redonda é considerada qualquer posição de compra ou venda que 
é aberta e depois fechada durante o Período da Competição. Para evitar qualquer 
dúvida, uma posição de um (1) lote padrão que é aberta e fechada conta como um (1) 
lote redondo e não dois (2). 
 

5.3 Lote refere-se ao tamanho de lote padrão para cada instrumento. Por exemplo: 
• Exemplo de CFDs nos principais de Forex: EUR/USD: um (1) lote são 100.000 

EUROS   
• Exemplo de CFDs sobre Energias: US OIL: um (1) lote são 1000 barris 
• Exemplo de CFDs sobre metais: XAUUSD: um (1) lote são 100 onças de ouro 

 
5.4 Os participantes podem abrir qualquer tamanho de negociação dentro dos tamanhos 

mínimo e máximo de negociação oferecidos pela Empresa para cada instrumento da 
respectiva classe de ativos.  
 

5.5 Detalhes sobre o tamanho do lote, bem como o tamanho mínimo e máximo da 
negociação para um determinado instrumento, podem ser encontrados nas 
especificações dos Contratos em nossa plataforma. 
 

5.6 Os desafios 1, 2 e 3 acontecem em paralelo e não sequencialmente. Não é necessário 
completar o desafio 1 inteiro antes de iniciar o desafio 2 ou 3. 
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5.7 Para efeitos da Competição as posições deverão permanecer abertas pelo menos 2 
minutos antes de serem fechadas. Quaisquer posições que tenham duração inferior a 
dois minutos são excluídas para efeitos desta competição. 

6. Prêmio: 
6.1 O vencedor receberá um Óculos Quest Meta 2 e um prêmio em dinheiro de $2.500 OU 

um prêmio em dinheiro no valor de $3.000. 
7. Anúncio do vencedor 
7.1 O vencedor será anunciado uma semana após o término do Concurso, no site da 

Empresa. 
7.2 O vencedor concorda em ter seu nome, dados e foto publicados no site e perfis das 

redes sociais da M4Markets. 
8. Direitos M4Markets: 
8.1 A M4Markets reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar, corrigir, suspender, 

cancelar e encerrar a Competição ou qualquer termo desta Competição a qualquer 
momento sem aviso prévio, e tem o direito de (lista não exaustiva): 
 
8.1.1 negar, reter ou retirar dos clientes a Competição e quaisquer lucros gerados por 

comportamento de trading abusivo ou outro 

O comportamento abusivo é considerado (lista não exaustiva): 

i. registros múltiplos do mesmo endereço IP, perfis múltiplos, participação no 
Concurso de terceiros em nome do cliente sem a devida autorização; 

ii. atividades de trading que podem ser contadas como fraude, manipulação, 
cobertura ou tentativas de obter lucros sem risco, negociações iniciadas ou 
encerradas com latências, abertura e fechamento de uma negociação em 
menos de dois (2) minutos. 
 

8.2 Se a M4Markets suspeitar que um cliente abusou das regras desta Competição e/ou 
foi identificado como envolvido em comportamento de trading abusivo de qualquer 
forma, a M4Markets reserva-se o direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo 
critério, excluir imediatamente o cliente da Competição e tomar ações adicionais 
dependendo do abuso. Isso se aplica aos casos em que o cliente não cumpre 
determinados requisitos dentro dos prazos especificados conforme solicitado pela 
M4Markets relacionados à Competição. 

8.3 M4Markets shall not be liable for any consequences of the Competition’s amendment, 
suspension, or cancellation.  
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9. Diversos:   

9.1 Os clientes que se inscrevem nesta Competição reconhecem e declaram que 
entendem perfeitamente que o trading de CFDs, que são produtos financeiros 
complexos e alavancados, carrega um alto risco de perder dinheiro rapidamente 
devido à alavancagem e que não são adequados para todos os investidores. Os 
clientes devem considerar se entendem como os CFDs funcionam e se podem correr 
o risco de perder dinheiro.   


