
BAI DIRECTO EMPRESAS,
MAIS RAPIDEZ 

E EFICIÊNCIA NAS SUAS 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS.



PRECISA DE RAPIDEZ, 
EFICÂCIA E EFICIÊNCIA NAS 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

DA SUA EMPRESA?
O BAI DIRECTO EMPRESAS 

É A SOLUÇÃO. 

O BAI DIRECTO sendo uma plataforma digital em constante 
actualização, surge como uma ferramenta importante para as 
empresas realizarem com rapidez, eficiência e eficácia as suas 
operações financeiras.

Com vista a comunicar algumas das funcionalidades e vantagens 
para o segmento EMPRESAS nesta plataforma, apresentamos-lhe 
um guia que explica detalhadamente as vantagens e os passos 
de como as empresas, através do BAI Directo, podem fazer várias 
operações indispensáveis na gestão corrente de tesouraria, 
tais como: gestão de operadores (criação, edição, bloqueio), 
movimento de dinheiro em lote, aprovação de operações e outras 
operações financeiras indispensáveis.
O BAI DIRECTO sendo uma plataforma digital em constante 
actualização, surge como uma ferramenta importante para as 
empresas realizarem com rapidez, eficiência e eficácia as suas 
operações financeiras.

E para que tenham um melhor conhecimento das funcionalidades 
e vantagens para o seu segmento, apresentamos-lhe um guia que 
explica detalhadamente as vantagens e os passos de como as 
empresas, através do BAI Directo, podem fazer várias operações 
indispensáveis na gestão corrente de tesouraria, tais como: 
gestão de operadores (criação, edição, bloqueio), movimento de 
dinheiro em lote, aprovação de operações e outras operações 
financeiras indispensáveis.



ÍNDICE
1. BAI DIRECTO EMPRESAS - CRIAÇÃO DE OPERADORES 
 Criar Operadores  4
 Consultar Operadores  10
 Editar Operadores 14
 Bloquear Operadores 18
 Desbloquear Operadores 22
 Eliminar Operadores 26

2. BAI DIRECTO EMPRESAS - MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE 
 Enviar dinheiro em lote 30
 Consultar transferências em lote 36

3. APROVAÇÕES
 Aprovar operações 40
 Aprovar operadores 45
 Mudar de conta 50



OPERADORES

CRIAR OPERADORES

01

A funcionalidade que permite a criação de utilizadores virtuais 
sobre os quais os assinantes têm o poder de delegar poderes 
de consulta, proposta de operações ou ainda capacidades para 
aprovação de operações com a autonomia de configuração de 
limites e permissões.

VANTAGENS: 

• Redução da burocracia e agilidade na delegação 
   de competências;

• Flexibilidade para adaptação ao modelo organizativo 
   da empresa;

• Autonomia na definição dos perfis de acesso;

• Gestão financeira segura e remota.
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
PERSONALIZAR e a seguir escolha OPERADORES.

2º - Clique no ícone azul para criar o perfil de um operador.

OPERADORES
CRIAR OPERADORES
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3º - Preencha todos os campos obrigatórios com os dados do operador.

OPERADORES
CRIAR OPERADORES

4º - Definir o perfil do operador e atribuir  as operações que o novo 
operador poderá efectuar. Caso o novo perfil seja de aprovador 
deve definir o peso do mesmo. 
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OPERADORES
CRIAR OPERADORES

5º - Consulte os diferentes tipos de perfil e as acções associadas 
a estes.

6º - E as contas da empresa a que o novo operador terá acesso, 
os limites diários e por transação e avançar para validação.
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7º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebido no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
validar.

8º - Feito isso, aguarde enquanto a operação estiver pendente 
para a aprovação. No caso de operador ser criado por um titular 
com 100% de autoridade, o processo é aprovado imediatamente. 

OPERADORES
CRIAR OPERADORES
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OPERADORES
CRIAR OPERADORES

9º - Em seguida o operador receberá a password no telemóvel 
definido, e o titular deverá fazer chegar ao mesmo o número de 
adesão.



OPERADORES

CONSULTAR OPERADORES

01
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
PERSONALIZAR e escolha OPERADORES.

OPERADORES
CONSULTAR OPERADORES

2º - Clique no perfil do Operador que pretende, para ver o seu 
estado e a sua condição.
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3º - Poderá ver se encontra-se ACTIVO, as contas e os movimentos 
que realiza.

4º - Se encontra-se com a EDIÇÃO PENDENTE. 

OPERADORES
CONSULTAR OPERADORES
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5º - Se está na condição de ELIMINAÇÃO PENDENTE. 6º - Ou se encontra-se BLOQUEADO. 

OPERADORES
CONSULTAR OPERADORES



OPERADORES

EDITAR OPERADORES

01
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2º - No campo com os dados do operador, clique em EDITAR.

OPERADORES
EDITAR OPERADORES

1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
PERSONALIZAR e escolha OPERADORES. 
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3º -  Depois de editar os dados, clique em AVANÇAR. 4º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebido no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
VALIDAR.

OPERADORES
EDITAR OPERADORES
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5º - Feito isso, aguarde enquanto a edição estiver pendente para 
a aprovação, caso a conta obedecer a mais de uma assinatura. 

6º - Em seguida, receberá a confirmação de que a operação 
foi realizada com sucesso.

OPERADORES
EDITAR OPERADORES



OPERADORES

BLOQUEAR OPERADORES

01
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
PERSONALIZAR e escolha OPERADORES.

2º - Defina o operador que irá bloquear e o motivo do bloqueio.

OPERADORES
BLOQUEAR OPERADORES
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3º - Verifique se o operador que pretende bloquear está 
na condição de Activo.

4º - E em seguida, clique em BLOQUEAR.

OPERADORES
BLOQUEAR OPERADORES
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5º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebido no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
VALIDAR.

OPERADORES
BLOQUEAR OPERADORES

6º - Depois, receberá a confirmação de que a operação foi 
realizada com sucesso.



OPERADORES

DESBLOQUEAR OPERADORES

01
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
PERSONALIZAR e escolha OPERADORES.

2º - Defina o operador que irá desbloquear e verifique a sua condição.

OPERADORES
DESBLOQUEAR OPERADORES
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3º - Nos dados do Operador escolhido, clique em DESBLOQUEAR. 4º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebido no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
VALIDAR.

OPERADORES
DESBLOQUEAR OPERADORES
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5º - Feito isso, aguarde enquanto a edição estiver pendente para a 
aprovação, caso a conta obedecer a mais de uma assinatura. 

6º - Depois, receberá a confirmação de que a operação foi 
realizada com sucesso.

OPERADORES
DESBLOQUEAR OPERADORES



OPERADORES

ELIMINAR OPERADORES

01
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
PERSONALIZAR e escolha OPERADORES.

2º - Defina o Operador que irá eliminar e clique em VALIDAR.

OPERADORES
ELIMINAR OPERADORES



28

3º - Nos dados do Operador escolhido, clique em ELIMINAR. 4º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebidos no seu telemóvel. 

OPERADORES
ELIMINAR OPERADORES
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5º - Feito isso, aguarde enquanto a eliminação estiver pendente 
para a aprovação.

OPERADORES
ELIMINAR OPERADORES

6º - Depois, receberá a confirmação de que a operação foi 
realizada com sucesso.



MOVIMENTAR DINHEIRO 
EM LOTE

ENVIAR DINHEIRO EM LOTE

02

Funcionalidade de pagamentos em massa que permite o envio 
de múltiplas instruções de pagamento para contas BAI ou de 
outros bancos do sistema financeiro. A funcionalidade pode ser 
utilizada via internet banking, automatizada por integração.

VANTAGENS: 

• Comodidade;

• Agilidade na realização de pagamentos;

• Reutilização;

• Pagamentos para qualquer banco do Sistema financeiro angolano;

• Montagem via internet banking ou por ficheiros.

Nota: Empresa poderá solicitar adesão 
no seu balcão de domicílio ou gestor.
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1º - Entre no menu principal do seu BAI Directo, clique em 
ENVIAR DINHEIRO e escolha EM LOTE.

2º - Defina como pretende inserir os dados da operação: MANUAL 
ou UPLOAD DE FICHEIRO.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
ENVIAR DINHEIRO EM LOTE
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3º - Após o download do ficheiro, preencha o mesmo, guarde no seu 
desktop e arraste para o BAI directo. O ficheiro deve estar no formato 
xls, e de seguida deve indicar o código da entidade, a ser criado no 
balcão e clique em AVANÇAR.

4º - Seleccione a conta que pretende movimentar…

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
ENVIAR DINHEIRO EM LOTE
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5º - Preencha os campos obrigatório, como o tipo de operação 
descrição da transferência, a data de processamento, e confirme as 
transferências a processar. 

6º - Após confirmar o número de registo e o montante total do 
ficheiro, clique em validar.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
ENVIAR DINHEIRO EM LOTE
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7º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebidos no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
VALIDAR.

8º - Feito isso, aguarde enquanto a operação estiver pendente 
para a aprovação.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
ENVIAR DINHEIRO EM LOTE
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9º - Em seguida, receberá a confirmação de que a operação foi 
realizada com sucesso.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
ENVIAR DINHEIRO EM LOTE



MOVIMENTAR DINHEIRO 
EM LOTE

CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS EM LOTE

02
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
CONSULTAR e escolha TRANSFERÊNCIA EM LOTE.

2º - Defina o período que pretende consultar as transferências 
feitas e clique em APLICAR. Caso queira localizar uma operação, 
poderá filtrar por período específico.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS EM LOTE
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3º - Verifique se existem transferências feitas no período escolhido. 4º - Caso existam transferências feitas, clique para ver o estado 
das mesmas.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS EM LOTE
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5º - Confirme se encontram-se em processamento, se foram 
realizadas com sucesso ou não. Caso deseje, poderá fazer o 
download ou enviar o comprovativo por e-mail ou sms.

MOVIMENTAR DINHEIRO EM LOTE
CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS EM LOTE



APROVAÇÕES

APROVAR OPERAÇÕES

03

As empresas podem ser geridas via BAI Directo por funcionalidades 
que permitem a assinatura de operações por meio remoto, respeitando 
as condições de movimentação definidas nos estatutos da empresa.
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
APROVAR e em seguida em OPERAÇÕES.

2º - Seleccione a conta e as operações que deseja aprovar e 
clique em AVANÇAR.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERAÇÕES
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3º -  Edite os dados da conta, se necessário, e a seguir clique em Validar. 4º - Seleccione a transferência que pretende aprovar.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERAÇÕES
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5º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebido no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
VALIDAR.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERAÇÕES

6º - Não feche a janela enquanto o processo de aprovação decorre, 
se não desejar cancelar a operação.
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7º - Em seguida, receberá a confirmação de que a operação foi 
realizada com sucesso.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERAÇÕES



APROVAÇÕES

APROVAR OPERADORES

03
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1º -  Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
APROVAR e em seguida em OPERAÇÕES.

2º - Seleccione a conta e as transferências feitas pelo operador 
que deseja aprovar e clique em AVANÇAR.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERADORES
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3º - Edite os dados da conta, se necessário, e a seguir clique em VALIDAR. 4º - Seleccione o operador cuja transferência pretende aprovar.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERADORES
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5º - Para validar a sua operação, insira o código de 6 dígitos 
recebido no seu telemóvel ou e-mail e em seguida clique em 
VALIDAR.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERADORES

6º - Não feche a janela enquanto o processo de aprovação decorre, 
se não desejar cancelar a operação.
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7º - Em seguida, receberá a confirmação de que a operação foi 
realizada com sucesso.

APROVAÇÕES
APROVAR OPERADORES



APROVAÇÕES

MUDAR DE CONTA

03
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1º - Entre no Menu Principal do seu BAI Directo, clique em 
APROVAR e em seguida em OPERAÇÕES.

2º - Seleccione a nova conta que pretende definir para efectuar 
as operações e em seguida clique em AVANÇAR.

APROVAÇÕES
MUDAR DE CONTA
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3º - Para validar a operação, clique em SIM, MUDAR.

APROVAÇÕES
MUDAR DE CONTA
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