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Introdução
No bunq, orgulhamo-nos de oferecer a melhor experiência para o utilizador,
desenvolvendo funcionalidades que os nossos utilizadores realmente querem e
precisam. Muitos dos nossos utilizadores frisaram a necessidade de investir
segura e responsavelmente. Por isso, em fevereiro de 2019 lançámos Freedom
of Choice (Liberdade de Escolha). Freedom of Choice permite que os utilizadores
decidam se querem investir o seu dinheiro e onde investi-lo. As nossas opções
de investimento são escolhidas seguindo a nossa prática de Investimento
Socialmente Responsável.

Prática de Investimento Socialmente Responsável
O bunq terceirizou a gestão diária do seu portfólio de investimento para a.s.r.
Asset Management. Apesar da externalização, as políticas de investimento
responsável aplicam-se ao portfólio. Estas estão intimamente alinhadas com as
políticas da ASR e, portanto, todos os investimentos têm de passar nos testes
de investimento responsável do bunq e da ASR. Os critérios de exclusão do
bunq são os seguintes:
Para empresas; excluímos empresas envolvidas em:
A. atividades controversas:
• armamento
• tabaco
• jogo/apostas
• energia nuclear (para empresas em que 50% ou mais das suas
receitas provêm de energia nuclear)
• carvão
• areias asfálticas / xisto betuminoso
B. comportamento controverso:
• violações graves e frequentes do Pacto Global
Integração dos critérios Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) para
investimentos de ponta:
O bunq favorece empresas que apresentem um desempenho acima da média
nas políticas e implementação do ESG. Com base na investigação da Vigeo Eiris,
certificada pelos standards Arista, classificam-se como empresas pioneiras, as
melhores na sua categoria e sustentáveis as que utilizam uma classificação
relativa e setorial em seis domínios de análise: Recursos Humanos, Ambiente,
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Ética de Mercado, Boa Governação, Impacto Social e Direitos Humanos. Para
além disso, o bunq investe apenas em obrigações em euros.
Para estados soberanos:
O bunq investe apenas em obrigações em euros.
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