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   24 de junho de 2019  

 
 

Banco Best lança fundos 
da gestora espanhola Fidentiis 

 
Sociedade gestora espanhola vem reforçar o caráter independente da oferta Best, 

através de quatro novos fundos de investimento 
 

  
A partir de hoje é possível comprar, em exclusivo no Banco Best, os fundos da Fidentiis 

Gestión, gestora espanhola criada em 2006 pelo português Ricardo Seixas, especialista em 

investimento no mercado ibérico e que conta com um total de ativos sob gestão de 350 

milhões de euros. 

 

“Esta parceria com a Fidentiis Gestión reforça a nossa oferta independente de fundos, com 

um foco importante no mercado ibérico, apresentando-se como uma solução para os 

investidores que procuram oportunidades no mercado português e espanhol”, afirma Carlos 

Almeida, Diretor de Investimentos do Best.  

 

A boutique espanhola entra assim em Portugal através do Banco Best, com uma estratégia 

long only (apenas posições longas), procurando superar o desempenho dos mercados 

acionistas de Espanha e Portugal, mas também com uma estratégia long/short (posições 

longas e curtas), que procura gerar retorno positivo (alfa) em quaisquer condições de 

mercado. 

 

A prioridade da Fidentiis é a proteção dos investidores em períodos mais conturbados, 

focando-se na gestão do risco da carteira, pelo que os seus fundos apresentam uma 

volatilidade inferior à média da categoria. 

 

No mercado português, através do Best, os fundos da Fidentiis disponíveis são: 

 

  Fidentiis Tordesillas SICAV – Iberia: fundo long only, que não utiliza derivados e 

investe em empresas portuguesas e espanholas. Tem 5 estrelas Morningstar e desde o 

início do ano valorizou 6,40%, com um nível de risco 5 (dados de abril de 2019). 
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  Fidentiis Tordesillas SICAV – Iberia Long-Short: fundo que utiliza posições curtas e 

longas em ações do mercado espanhol e português, e que é gerido com forte 

convicção. Foca-se no stock picking, ao mesmo tempo que procura mitigar a 

volatilidade da carteira. Tem 5 estrelas Morningstar. 

 

  Fidentiis Tordesillas SICAV - Global Strategy: fundo que investe em ações e obrigações 

globais. Tem como objetivo a preservação do capital, mantendo a volatilidade da 

carteira entre níveis de 4% a 5%. Tem 4 estrelas Morningstar. 

 

  Fidentiis Tordesillas SICAV – European Financial Opportunities: fundo que investe no 

setor financeiro europeu, dando ao investidor a possibilidade de investir em todo o 

tipo de estruturas de capital de bancos e exposição nas complexas companhias 

seguradoras. Investe em instrumentos como ações, AT1 e dívida subordinada. 

 

 

 

Para mais informações, contactar:  

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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