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  12 de abril de 2022 

 

Banco Best alarga oferta 
com lançamento de fundos da gestora portuguesa 

IMGA 
 

O Banco Best passa a disponibilizar 18 fundos da IM Gestão de Ativos, a maior 
sociedade gestora independente em Portugal, entre os quais fundos de ações e 

obrigações ESG sobre empresas ibéricas 
 

O Banco Best integrou uma nova sociedade gestora na sua oferta, a IM Gestão de Ativos 

(IMGA), passando a disponibilizar 18 fundos desta que é a maior gestora independente 

de fundos de investimento mobiliário em Portugal.  

 

Nesta nova oferta destacam-se dois fundos ESG sobre empresas ibéricas (um de ações 

e outro de obrigações), respondendo a um apelo crescente por soluções de investimento 

socialmente responsáveis. Além destes, contam-se quatro fundos de ações, cinco multi-

ativos, dois de mercado monetário e liquidez, dois de obrigações, dois Fundos de 

Poupança Reforma e um fundo que permite a obtenção de rendimentos semestrais. 

 

“Através desta parceria com a IMGA, o Banco Best passa a abranger grande parte da oferta 

nacional, reforçando a sua posição de liderança no setor, com a maior e mais completa 

oferta de fundos de investimento em Portugal”, refere Rui Castro Pacheco, Head of 

Investments do Banco Best.  

 

A IMGA, cujos ativos sob gestão cresceram 35% no ano passado, soma 30 anos de 

experiência na gestão de fundos de investimento mobiliário, sendo atualmente a maior 

sociedade gestora independente em Portugal e a segunda maior a operar no País, com 

uma quota de mercado de 21,7%. No final do ano passado, a gestora contava com um 

património sob gestão de aproximadamente 4,3 mil milhões de euros, distribuído por 28 

fundos de investimento mobiliário colocados em mais de 200 mil clientes das diversas 

entidades comercializadoras. 
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Segundo Emanuel Silva, Presidente Executivo da IMGA, “a adesão do Banco Best como 

distribuidor dos nossos fundos é mais um importante passo no processo de distribuição 

dos fundos da Sociedade, neste caso através de uma das mais reconhecidas plataforma 

digitais financeiras como é o caso do Banco Best”.  

 

Os fundos geridos pela IMGA têm sido distinguidos com diversos prémios, como o 

Fundo IMGA Ações Portugal, vencedor da categoria “Investment Fund Portugal” na 11.ª 

edição dos Euronext Lisbon Awards. A gestora conta também com oito fundos 

distinguidos com o Rating Funds People 2022, uma classificação atribuída a um fundo 

que atende a pelo menos um dos três critérios: ser eleito como destacado pelos analistas, 

ser blockbuster ou consistente.  

 

Recorde-se que, em 2020 e 2021, o Banco Best foi eleito a “Melhor Entidade 

Comercializadora” de Fundos de Investimento nos Prémios Rankia, que distinguem e 

premeiam as entidades e produtos financeiros que se destacaram durante o ano.  

 

Com mais de 3.000 fundos de investimento de vários ativos, temas, geografias e setores, 

disponibilizados através de parcerias com mais de 70 sociedades gestoras, o Banco Best 

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

permitem construir uma carteira à medida do cliente, assim como comparar o 

desempenho dos fundos. 

 

Os fundos agora lançados estão disponíveis na app Best Bank e em www.bancobest.pt 

para subscrição. 
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Banco Best. Ao lado de quem vai à frente 
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