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Em mais uma noite de celebração, a Associação de Fundos de Investimento, Pensões
e Patrimónios, em parceria com o Jornal de Negócios, voltou a atribuir os tão
aguardados “Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios/APFIPP”. Os Montes
Claros voltaram a ser o local de eleição, numa cerimónia que contou com a presença
de 300 pessoas e com uma atuação bem especial da Orquestra Geração, que
interpretou por exemplo a flauta mágica.

Os prémios, com data de referência do final de dezembro de 2017, foram entregues a
vários produtos de várias categorias. Eis os vencedores.

Na categoria de Melhor Fundo de Ações Nacionais, a distinção foi para o IMGA
Ações Portugal, da responsabilidade da IM Gestão de Ativos. Já o prémio de Melhor
Fundo de Ações Europeias foi entregue ao Popular Ações, cuja gestão está a cargo
da Popular Gestão de Activos. O Prémio de Melhor ‘Outros Fundos de Ações’, por
sua vez, foi entregue ao BPI Reestruturações, produto a cargo da BPI Gestão de
Activos. Do lado dos fundos de obrigações, o Montepio Obrigações foi galardoado
com o Prémio de ‘Melhor Fundo de Obrigações de Taxa Indexada’, enquanto que
o BPI Obrigações Alto Rendimento Alto Risco foi o vencedor do Prémio de ‘Melhor
Outros Fundos de Obrigações’.

O Prémio de ‘Melhor Fundo de Curto Prazo’ foi, desta feita, entregue ao IMGA Extra
Tesouraria, produto da responsabilidade da IM Gestão de Ativos, sendo que
o Optimize Europa Valor recebeu a distinção de ‘Melhor Fundo Flexível’. Do lado dos
fundos multiativos, o Prémio de ‘Melhor Fundo Multiativo’ foi entregue ao EuroBic
Brasil, fundo a cargo da Dunas Capital. Noutras jurisdições, o BPI Opportunities, da
responsabilidade da BPI Global Investment Fund Management foi agraciado com
o Prémio de ‘Melhor Fundo de Ações’.

No que respeita aos fundos de investimento imobiliário, o vencedor deste ano do
galardão de ‘Melhor Fundo Imobiliário Aberto’ foi entregue ao CA Património
Crescente. Quanto ao prémio de Melhor Fundo Imobiliário Fechado, a distinção foi
entregue ao Fundinvest, da responsabilidade da Montepio Valor.

Do lado dos fundos de poupança reforma, o vencedor do prémio de Melhor Fundo PPR
com ISRR 2 foi o BPI Reforma Segura PPR. Já o prémio de Melhor Fundo PPR com
ISRR 3 foi recebido pelo PPR 5 Estrelas, enquanto que Alves Ribeiro PPR foi o fundo
a quem foi entregue o galardão de Melhor Fundo PPR com ISRR 4.

Já do lado dos fundos de pensões abertos, os destaques foram o Multireforma Capital
Garantido, que recebeu o prémio de Melhor Fundo de Pensões Aberto com ISRR 3,
o Horizonte Ações, a quem foi entregue o prémio de Melhor Fundo de Pensões
Aberto com ISRR 4.

A edição deste ano voltou a premiar a Personalidade do Ano, que desta feita foi
entregue a Pedro Siza Vieira, Ministro Adjunto.

Foi, ainda, entregue Prémio de Melhor Dissertação Académica sobre Organismos de
Investimento Colectivo, Gestão de Patrimónios e/ou Fundos de Pensões / conexões
entre a Gestão de Activos e a de Fundos de Pensões com o Sistema Público de
Pensões, que teve como vencedor a tese O regime fiscal dos fundos de investimento
imobiliário, redigida por Bruno Filipe.

