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   18 de fevereiro de 2021 

 

 

Best premiado:  
“Melhor Entidade Comercializadora” 

de Fundos de Investimento 
 

Banco recebe distinção nos prémios Rankia Portugal 2020  
 
 

  
O Banco Best foi eleito “Melhor Entidade Comercializadora” nos Prémios Rankia Portugal 2020 

– Fundos de Investimento, que reconhecem as entidades e os produtos financeiros que 

marcaram e se distinguiram pela positiva em Portugal durante o ano passado.  

 

Na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu esta quarta-feira, 17 de fevereiro, o Banco 

Best foi assim destacado no mercado nacional pela sua plataforma de fundos de investimento, 

na categoria “Melhor Entidade Comercializadora”, que pela primeira vez esteve a concurso. 

 

Com uma oferta que representa múltiplos temas, ativos, geografias e setores, disponibilizada 

através de parcerias com mais de 70 sociedade gestoras nacionais e internacionais, e com uma 

ampla variedade de fundos temáticos sobre tendências de investimento (Sustentabilidade, ESG, 

Mobilidade, Tecnologia, etc.), o Banco Best tem, “sem margem para dúvidas, a maior e melhor 

oferta de fundos de investimento em Portugal, afirma Madalena Torres, CEO do Banco. 

 

“Este prémio, que muito nos orgulha, é mais uma validação desta dimensão que o Best construiu 

ao longo de quase duas décadas e que se distingue hoje no contexto financeiro português. 

Afinal, são mais de 3.000 fundos disponíveis para comprar e vender, de uma forma simples, 

intuitiva e rápida, e todos disponíveis online –na app ou no site. O Best ganha em quantidade e 

qualidade, mas também se distingue pelo seu posicionamento ‘sempre à frente’, pela inovação 

que lhe é tão intrínseca, pela oferta diversificada e independente”, acrescenta Madalena Torres. 

 

As candidaturas a estes prémios são propostas pela equipa de edição do Rankia, site de 

informação financeira, tendo em conta critérios como a presença do produto no mercado e as 

opiniões dos utilizadores. A eleição resulta das votações dos membros da comunidade Rankia, 

especialistas do setor e investidores, tendo o Banco Best vencido com mais de 50% dos votos.  
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Já em 2019, na I Edição dos Prémios Rankia Portugal, o Best fora distinguido com o prémio de 

“Melhor Corretora de ETFs”. 

 

Toda a oferta de fundos de investimento está disponível em 

https://www.bancobest.pt/ptg/fundosinvestimento  e na app Best Bank. 

 

 

Para mais informações, contactar:  

ALL Comunicação 

Margarida Fiúza | 91 967 31 99 | margarida.fiuza@allcomunicacao.pt 

José Aguiar | 91 239 49 20 | jose.aguiar@allcomunicacao.pt 

 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente 
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