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   10 de fevereiro de 2021 

 

 

Banco Best estreia a comercialização do Fundo 
PPR da Sixty Degrees  

 
Fundo Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível é o único PPR que oferece aos 

seus Clientes uma política de investimento 100% flexível 
 
 

O Banco Best, em parceria com a gestora de ativos Sixty Degrees, disponibiliza o fundo Sixty 

Degrees PPR/OICVM Flexível. Trata-se de um fundo de investimento de Poupança Reforma 

(PPR), sem garantia de capital, que contará com subscrições e resgates diários, com mínimo de 

subscrição de 250€, em primeira mão para os Clientes do Banco Best. Este fundo tem ainda a 

vantagem de permitir investimentos automáticos a partir de 25€ por mês. 

 

O Fundo Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível distingue-se como o único fundo que junta os 

benefícios fiscais dos PPRs com a gestão dinâmica que procura beneficiar das melhores 

oportunidades em todas as classes de ativos com uma monitorização constante do perfil de 

risco. 

 

O Fundo Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível – Classe R destina-se a investidores com uma 

perspetiva de valorização do seu capital no médio e longo prazo, tendo como objetivo principal 

proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos 

maioritariamente constituída por ações, obrigações de Estados e Empresas (Investment Grade 

e High Yield), instrumentos de mercados monetários, mercadorias e fundos cotados, com ou 

sem exposição cambial ,sendo a sua política de investimentos baseada em critérios de potencial 

valorização a médio e longo prazo e de diversificação das fontes de risco.  

 

Para tal, o Fundo conta com gestores que têm em consideração não apenas as preocupações 

económicas e financeiras que afetam a valorização de cada ativo, mas também o desenrolar de 

acontecimentos geopolíticos e o desenvolvimento de tendências de muito longo prazo, como é 

o caso da evolução demográfica.  

A complementar a gestão dinâmica do Fundo, estão ainda disponíveis um conjunto de serviços 

de valor acrescentado: 

• Weekly notes;   
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• Relatório Mensal do Fundo; 

• Webinar Trimestral de apresentação de resultados de investimento, bem como cenários 

de desenvolvimento futuro; 

• Participação da equipa de gestão da Sixty Degrees em eventos destinados aos Clientes 

do Banco Best. 

 

Este Fundo está disponível para subscrição em www.bancobest.pt 

 

Sobre a Sixty Degrees 

A Sixty Degrees é uma sociedade gestora de Organismos de Investimento Coletivo independente 

e 100% portuguesa, fruto da junção de experiências de um conjunto de gestores de ativos, 

reconhecidos e premiados, nacional e internacionalmente, ao longo de mais de 25 anos de 

carreira. 

Entre as entidades nacionais e internacionais que já distinguiram alguns dos gestores 

fundadores da Sixty Degrees pelos resultados alcançados na gestão de carteiras de ações e de 

obrigações, destacam-se a Morningstar e a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, 

Pensões e Patrimónios. 

 

 

Para mais informações, contactar:  

ALL Comunicação 

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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