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   15 de dezembro de 2022 

 

 

Best premiado “Melhor Entidade 
Comercializadora” de Fundos de Investimento 

pelo terceiro ano consecutivo 
 

Nos Prémios Rankia 2022, o Banco Best voltou a ser premiado, 
na categoria de Fundos de Investimento 

 
 

O Banco Best foi novamente eleito a “Melhor Entidade Comercializadora” de Fundos de 

Investimento nos Prémios Rankia 2022, depois de já ter vencido nesta categoria nas 

edições dos últimos dois anos. 

 

“Este prémio vem reforçar o reconhecimento do posicionamento do Best no contexto 

financeiro português: sempre à frente – em quantidade e qualidade dos produtos e 

serviços que disponibiliza aos seus clientes”, afirma António Martins, Diretor de 

Marketing do Banco Best. 

 

“Com mais de 3.500 fundos de investimento de vários ativos, geografias e setores, 

dedicados a múltiplos temas (sustentabilidade, saúde, tecnologia, entre outros) e 

disponibilizados através de parcerias com mais de 80 sociedades gestoras, o Banco Best 

tem soluções para todos os perfis de investimento, oferecendo ferramentas que 

permitem construir uma carteira à medida do cliente e comparar o desempenho dos 

fundos. Tudo à distância de um clique, através da app ou do site do banco”, acrescenta. 

 

Como nas edições anteriores, os candidatos foram selecionados pela equipa do Rankia 

Portugal com base em critérios como a presença no mercado, o interesse e as opiniões 

dos utilizadores, sendo que a escolha final foi dos leitores, que votaram nos favoritos.  

 

Recorde-se que na I Edição dos Prémios Rankia, em 2019, o Banco Best já fora sido 

distinguido como “Melhor Corretora de ETFs”. Em 2020 e 2021, recebeu o prémio de 

“Melhor Entidade Comercializadora” de Fundos de Investimento, e, de novo no ano 

passado, de “Melhor Corretora de ETFs”. 



 

Comunicado à Imprensa 

BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. 
Rua Castilho, 26, Piso 2, 1250-069 Lisboa App Best Bank   Site www.bancobest.pt 
Registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 1.ª Secção Linha de Apoio ao Cliente 218 505 775 (dias úteis das 8h às 20h. 
N.º de pessoa coletiva e de matrícula 505 149 060. Capital social 63.000.000,00 EUR Chamada para a rede fixa nacional) 

 

 

 

 

 

Para mais informações, contactar:  

ALL Comunicação 

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

 José Aguiar | 912 394 92 | jose.aguiar@allcomunicacao.pt 

 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente 
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