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21 de fevereiro de 2018 

 
Euronext Lisbon Awards 

 

Banco Best ganha prémio com fundo gerido 
por inteligência artificial 

 
 
Fundo ACATIS AI 
Global Equities 
premiado na 
categoria Financial 
Innovation 
 
 
 
Euronext Lisbon 
Awards distinguem 
empresas e 
personalidades da 
comunidade 
financeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundo chegou pela 
primeira vez a 
Portugal pelas 
mãos do Banco 
Best 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais informação 
em www.best.pt 

O Banco Best foi distinguido na 7.ª edição dos Euronext Lisbon Awards, na categoria 

Financial Innovation, pelo lançamento, em Portugal, do primeiro fundo de investimento 

gerido por inteligência artificial - o fundo ACATIS AI Global Equities, da Sociedade Gestora 

alemã Acatis. 

 

Os Euronext Lisbon Awards distinguem as entidades e personalidades da comunidade 

financeira que durante o último ano mais ativamente contribuíram para o 

desenvolvimento do mercado de capitais português. Na edição deste ano, a gala de 

entrega de prémios teve lugar esta terça-feira, dia 20 de fevereiro, no Museu do Dinheiro, 

em Lisboa contando com a presença do Ministro Adjunto Pedro Siza Vieira e do Governador 

do Banco de Portugal, Carlos Costa.  

 

Madalena Torres, CEO do Banco Best, destaca: “É com enorme orgulho que recebemos 

esta distinção. A inovação faz parte do ADN do Banco Best e este prémio dá-nos alento 

para continuar a apostar nesta área, contribuindo para a criação de valor numa sociedade 

onde a tecnologia assume um papel cada vez mais relevante”. 

 

Criado na Alemanha, o fundo ACATIS AI Global Equities é gerido sem intervenção do gestor 

no processo de tomada de decisão, desde a seleção de títulos até à ponderação de cada 

posição na carteira. Ou seja, todos os passos são controlados por um robô. As principais 

características do programa de inteligência artificial deste fundo incluem uma 

aprendizagem autodidática e uma deteção independente de padrões, capaz de se ajustar 

progressivamente ao ambiente de mercado e de seguir um horizonte temporal de longo 

prazo. De um universo de cerca de 4000 ações são analisados 232 fatores para se chegar a 

uma carteira de 50 ações. 

 

Este fundo está disponível para consulta e subscrição em www.bancobest.pt. 
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