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14 de março de 2018 

 
Morningstar Funds Awards 2018 

 

Banco Best é o único em Portugal que oferece todas as 
gestoras e fundos estrangeiros premiados pela 

Morningstar   

 
 
Banco Best é o 
único que 
disponibiliza os 
fundos das gestoras 
estrangeiras com a 
melhor gama de 
fundos em ações, 
obrigações e global 
 
 
 
 
 
 
 
Investidores 
procuram cada vez 
mais os fundos 
como alternativa 
para as suas 
poupanças 
 
 
 
 
 
 
Oferta do Banco 
Best representa 60 
gestoras e cerca de 
3.000 fundos online 
 
 
 
Lista de 
vencedores nos 
prémios 
Morningstar 
 
 
 
 
 
 

O Banco Best é a única entidade em Portugal que, além de ter disponíveis todos os fundos 

estrangeiros vencedores na cerimónia anual dos Prémios Morningstar, disponibiliza em 

exclusivo aos seus Clientes as gestoras estrangeiras que, de acordo com o júri, têm a 

melhor gama de fundos em ações, obrigações e global. 

 

Todos os anos esta iniciativa premeia os fundos de investimento e as entidades gestoras 

que mais se destacaram no ano anterior, e também nos últimos cinco anos, em termos de 

consistência de performance a médio prazo e nas categorias mais relevantes para ajudar 

os investidores na diversificação dos seus investimentos. 

 

“Sermos os únicos a disponibilizar as gestoras estrangeiras premiadas, bem como todos os 

fundos estrangeiros galardoados nesta importante iniciativa é a prova de que o Banco Best 

é capaz de responder com total independência e abrangência mundial aos objetivos dos 

seus Clientes. Os investidores, que antes estavam muito dependentes das taxas de juro 

dos depósitos, procuram cada vez mais os fundos como uma alternativa para as suas 

poupanças. Temos, por isso, de ser rigorosos na nossa oferta.”, destaca Carlos Almeida, 

Diretor de Investimentos do Banco Best.  

 

De acordo com a CMVM, em 2017, os fundos estrangeiros registaram um aumento de 38% 

no volume colocado junto de investidores nacionais, sendo o Banco Best a instituição que 

dispõe da maior oferta de gestoras e fundos, com 60 gestoras e cerca de 3.000 fundos 

acessíveis de forma fácil e direta através do site ou da app Best Mobile. 

 

Fundos e gestoras estrangeiras premiadas: 

 

Fundos de investimento estrangeiros: 

Misto Euro - Invesco Pan European High Income 

Obrigações Euro - NB Euro Bond 

Ações Europa - MFS Meridian Funds - European Value 

Ações Globais - Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio 

https://pt.fundspeople.com/products/nb-euro-bond-3da7f590-02d0-4a53-84a8-b151e61b426d
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Sociedades gestoras estrangeiras: 

Ações – Alliance Bernstein 

Obrigações - T. Rowe Price 

Global - T. Rowe Price 
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Tel.: +351 21 923 97 00 

 
BANCO BEST - Direção de Marketing 
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https://pt.fundspeople.com/companies/alliancebernstein-f45f23a9-55e7-409d-9b94-47195710a977
https://pt.fundspeople.com/companies/t-rowe-price-f2359ed2-c608-4e10-ba97-209384c11ad8
https://pt.fundspeople.com/companies/t-rowe-price-f2359ed2-c608-4e10-ba97-209384c11ad8

