
Private  
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Os objetivos, preferências, história e dinâmica familiar de cada 
cliente são o ponto de partida para uma relação de longo prazo. 
Cada estratégia de Wealth Management é cuidadosamente 

Seguindo um processo de investimento proprietário, com 
base em evidências e boas práticas internacionais, avaliamos 
rigorosamente cada oportunidade para encontrar as melhores 
opções de investimento.

A nossa equipa de Banqueiros Privados está ao seu lado a cada 
momento, com uma abordagem personalizada de Wealth 
Management. Proteger o seu património e preservá-lo para as 
gerações futuras é o que nos move. 

Helena Seruca,  

Diretora Coordenadora

Relações  
de longo prazo.
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Bruno Minoya Perez,  
Diretor Banca Privada
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Gestão de Ativos.
Mandatos de gestão de soluções 

ajustadas à tipologia de ativos 

cada cliente. Para obter o melhor 
binómio rentabilidade e risco.

Consultoria  
de Investimentos.
Para otimizar o portefólio com o apoio  
de uma equipa especializada. Um processo 
de avaliação e decisão conjunta, com base 

 

Assessoria Patrimonial.
Apoio em decisões de investimento 

patrimoniais, imobiliário ou obras  
de arte. Ao lado dos nossos clientes  
na aquisição, manutenção e transmissão 
de bens excecionais.

Soluções
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Mercados  
Financeiros.

mundiais. Na Sala de Mercados 
Investir com confiança nas bolsas

com a segurança e o serviço de um 
Banco Privado, ou diretamente 
nas plataformas de negociação 
GoBulling. Como prefere aceder 
aos mercados financeiros?

 

Investimentos  
Alternativos.

rentabilidades ou reduzir a exposição 
Para diversificar, impulsionar 

a mercados financeiros. Ativos não
tradicionais, como Imobiliário, Fundos 
de Investimento Imobiliário e Metais 
Preciosos.

Crédito  
Especializado.
Para apoiar os nossos clientes nos seus 
investimentos. Soluções de crédito 
especializado para os diferentes  
momentos e caminhos da vida.
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Siga-nos nas redes sociais

 

 

 

 
 

Bruno Minoya Perez  
Diretor Private Banking

Helena Seruca 
Diretora Coordenadora
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