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Banco Best e RAIZE lançam parceria de 
crowdfunding  

 
Pela primeira vez em Portugal, um Banco e uma Fintech associam-se para oferecer 

uma solução de crowdfunding, uma alternativa para diversificar carteiras de 
investimento a partir de 20 euros 

 
 

Lisboa, 28 de junho, 2021 - O Banco Best e a RAIZE criaram uma parceria para levar mais 

longe o financiamento colaborativo em Portugal. 

 

A partir de hoje, o Cliente do Banco Best conta com mais uma alternativa para diversificar 

a sua carteira de investimentos. Sem sair do seu ambiente de homebanking, pode aceder 

diretamente à plataforma RAIZE e, através da aplicação de um montante mínimo de 

apenas 20 euros,  participar ativamente no financiamento de empresas de pequena e 

média dimensão em Portugal. 

 

Com esta parceria inédita com a RAIZE, o Best torna-se no primeiro Banco em Portugal a 

proporcionar aos seus clientes o acesso a um produto de financiamento colaborativo na 

sua oferta. Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal no que toca à exploração do 

potencial do novo ambiente de openbanking, nomeadamente pela colaboração entre um 

banco e uma fintech de financiamento colaborativo. 

 

A RAIZE, um financiador de referência das PME no país, regulada e supervisionada pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e pelo Banco de Portugal, fez já  a 

ponte entre mais de 66 mil investidores e empresas, tendo realizado um investimento de 

50 milhões de euros em mais de 2000 empresas portuguesas . 

 

“Trata-se de uma parceria pioneira que coloca a economia real no radar dos nossos 

clientes enquanto investidores. Através da plataforma RAIZE, é possível financiar 

empresas de vários setores, projetos inovadores, no fundo os negócios que compõem a 



 
grande maioria do nosso tecido empresarial”, explica Carlos Almeida, Diretor de 

Investimentos do Banco Best. “É uma forma de apoiar o crescimento da economia 

nacional e, ao mesmo tempo, de diversificar a carteira e reduzir o risco”.  

 

Para a RAIZE, esta parceria com o Banco Best, representa uma aposta no aumento da 

sua escala, com a expansão do alcance da sua plataforma. A RAIZE estima que, no curto 

prazo, o financiamento através da sua plataforma possa aumentar em mais de 40%. Será 

possível ir mais longe na resposta às necessidades de financiamento das pequenas e 

médias empresas com a entrada de novos investidores na plataforma que, de uma forma 

simples, imediata e totalmente online, se tornam agentes ativos na dinâmica do tecido 

empresarial português.  

 

“A RAIZE construiu nos últimos anos uma plataforma de financiamento da economia que 

pode ser um verdadeiro ativo para Portugal. Com esta parceria entre a RAIZE e o Banco 

Best, mais de 150 mil investidores em Portugal vão poder investir diretamente na economia 

de forma diversificada e com um retorno positivo, ao mesmo tempo que apoiam empresas 

e famílias neste período de retoma pós-covid. A parceria mostra como a RAIZE pode juntar 

pequenos investidores, institucionais e bancos no esforço de financiamento da economia. 

Se mais investidores injetarem dinheiro na nossa economia, vamos ser capazes de 

arrancar mais depressa, com melhores resultados, e sem estarmos tao dependentes de 

apoios.” refere José Maria Rego, CEO da RAIZE.  

 

No atual ambiente de juros baixos, esta solução inovadora apresenta-se como uma 

alternativa à distribuição tradicional das carteiras entre ações e obrigações, dando aos 

clientes do Banco Best a possibilidade de obter um rendimento regular e atrativo, com 

oportunidades de retorno que historicamente se têm apresentado acima de 6%. 

Simultaneamente, garante agilidade e simplicidade em todo o processo, que é feito e 

acompanhado totalmente online, de forma fácil e direta.  

 

A partir de hoje, o Cliente do Banco Best pode, diretamente no seu homebanking, abrir 

uma conta na RAIZE e indicar o montante que pretende alocar aos empréstimos, valor 

que a RAIZE depois distribui pelas diversas empresas através do mecanismo do Tracker 

– o investidor não precisa de ter qualquer conhecimento nem ser especialista em 



 
avaliação de projetos, já que conta com uma equipa de profissionais para fazer a gestão 

por si. Os empréstimos são amortizáveis mensalmente em períodos entre os 6 e 60 

meses, e as taxas de juro definidas em função do risco e do prazo da operação.  

 

Em qualquer momento, o Cliente do Banco Best tem a possibilidade de reforçar a conta, 

retirar fundos e consultar o seu estado, alterar o Tracker, sendo que o montante 

disponível vai sendo alocado aos novos empréstimos que surgirem, de acordo com os 

máximos que indicar.  

 

O crowdfunding ou financiamento colaborativo é uma forma de financiamento de 

entidades ou das suas atividades e projetos através da angariação de parcelas de 

investimento de um ou vários investidores individuais, feita em plataformas eletrónicas 

acessíveis na internet.  

 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente 

Sobre o Banco Best:  
O Best é um banco sediado em Portugal especialista em Banking, Asset Management e Trading, com 
produtos financeiros e serviços à escala global, baseado numa plataforma tecnológica para gerir o 
quotidiano, investir, comprar e vender ações de uma forma rápida e simples. A vasta gama de produtos 
de investimento, incluindo mais de 3.000 fundos geridos por mais de 65 sociedades gestoras 
internacionais, reflete o seu caráter independente e altamente diversificador, assim como a forte dinâmica 
de inovação, tendo sido premiado na categoria de “Melhor Entidade Comercializadora” nos Prémios 
Rankia Portugal 2020 – Fundos de Investimento. Com integração omnichannel (web, mobile, contact 
center) e acessibilidade total, tem uma vasta rede de profissionais especializados em mercados 
financeiros com grande mobilidade e disponibilidade. Mais informações em www.bancobest.pt 

RAIZE. Financiamento colaborativo para Portugal. 

Sobre a RAIZE: 
A RAIZE é uma Fintech portuguesa fundada em 2014 e cotada na Euronext Access. A sua plataforma de 
financiamento colaborativo viabiliza o investimento em diversas soluções financeiras destinadas a 
instituições, empresas e particulares. A RAIZE reuniu já mais de 66 mil investidores em financiamentos 
de um valor global superior a 50 milhões de euros. A RAIZE – Instituição de Pagamentos, S.A. é uma 
instituição de pagamento regulada pelo Banco de Portugal, a Raizecrowd – Serviços de Informação e 
Tecnologia, Lda é uma entidade gestora de financiamento colaborativo regulada pela CMVM e a Insuraize, 
Sociedade Unipessoal, Lda, é um agente de seguros autorizado pela ASF. 
 

 
Para mais informações, contactar: 

Banco Best 
ALL Comunicação 

Margarida Fiúza | 91 967 31 99 |margarida.fiuza@allcomunicacao.pt 
José Aguiar | 91 239 49 20 | jose.aguiar@allcomunicacao.pt 

 

Para mais informações, contactar:  
Raize 

mailto:margarida.fiuza@allcomunicacao.pt
mailto:jose.aguiar@allcomunicacao.pt


 
H+K Strategies 

 Francisca Seabra | francisca.seabra@hkstrategies.com | +351 96 517 03 09 
Catarina Tavares Machado | catarina.machado@hkstrategies.com |+351 91 205 21 51 

 

 

mailto:francisca.seabra@hkstrategies.com
mailto:catarina.machado@hkstrategies.com

