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Relatório de responsabilidade Social BAI 2020

O BAI – Banco Angolano de Investimentos, no âmbito da sua estratégia de 
comunicação institucional, dentro do eixo de fomento da reputação e notoriedade 
da sua marca, assumindo-se como uma instituição inovadora e com dinamismo na 
comunicação  está comprometido em contribuir para o bem-estar das comunidades 
em que está inserido, através da implementação de diversos projectos sociais, 
apoiando as nossas comunidades mais carenciadas, atendendo às suas necessidades 
básicas e melhorar a qualidade de vida das mesmas, dando-lhes ferramentas, 
oportunidades e estimulando o seu desenvolvimento, tendo a sua maior aposta nas 
áreas da Educação, Bem-estar social, Saúde, Ambiente, Cultura e Desporto. 

Em 2020 a pandemia da COVID-19 gerou acontecimentos inesperados e fomos 
todos postos à prova, a todos os níveis, na actividade profissional como na vida 
pessoal. Assim foi também no BAI, que teve que fazer face aos desafios colocados 
pela pandemia, em particular na sua capacidade de continuar a apoiar os projectos 
dos seus clientes, mas também de proteger os seus colaboradores e fornecedores, 
e continuar a apoiar a sociedade.

Em 2020, apesar dos constrangimentos impostos pela COVID-19, o BAI manteve a 
aposta nos seus projectos de responsabilidade social.



ÍN
D

IC
E  JANEIRO 1 | Natal solidário na Aldeia Osivambi 5

  6 | Programadores Mirins 6

 MARÇO 31 | Grupo BAI apoia combate à COVID-19 7

 ABRIL 16 | Doação de testes de diagnóstico à Covid-19 8

 DEZEMBRO 11 | Natal Solidário - Fazer o bem, faz bem 9



“O prazer da vida está 
em fazer o bem sem esperar 
retorno ou agradecimentos”

Beatriz Mello
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1 JANEIRO  |  CUNENE

NATAL SOLIDÁRIO NA ALDEIA OSIVAMBI
No dia 01 de Janeiro de 2020 a aldeia Osivambi, localizada no município do Cuanhama, província do Cunene acolheu o Natal 
solidário oferecido pelo BAI. 

Participaram da actividade cerca de 881 pessoas, entre adultos e crianças, estudantes da escola Osivambi, assim como pessoas 
com necessidades de cuidados especiais do município.

O projecto social Osivambi incorpora a visão de responsabilidade social e de sustentabilidade do BAI, que aposta em acções 
que criem um efeito multiplicador. 

A aldeia Osivambi era uma zona isolada e após o investimento do BAI na construção de uma escola e de um posto de saúde 
também tiveram impacto na vida das comunidades circunvizinhas que igualmente passaram a beneficiar de educação e 
cuidados de saúde.  

BEM-ESTAR
SOCIAL



RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2020  |  BAI6

6 JANEIRO  |  LUANDA

PROGRAMADORES MIRINS
O BAI, em parceria com a BUKA, realizou de 06 a 31 de Janeiro de 2020 nas instalações da Academia BAI, o programa de férias 
denominado “Programadores Mirins”.

Este programa, desenvolvido para crianças, teve como objectivo despertar o interesse das crianças pelo pensamento lógico e 
criativo e prepará-las para serem líderes com ferramentas do futuro. 

Participaram 50 crianças com idades compreendidas entre os 8 e 14 anos, sendo 25 filhos de colaboradores do BAI e outras 25 
crianças dos lares de acolhimento Arnaldo Janssen e ACAA.

O programa contou também com o apoio e suporte do INEMA - Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola, 
Academia BAI e o Restaurante Chalé.

EDUCAÇÃO
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31 MARÇO  |  LUANDA

GRUPO BAI APOIA COMBATE À COVID-19
As empresas do grupo BAI, cientes do enorme esforço do Estado na aquisição de meios de prevenção, diagnóstico e tratamento 
da COVID-19 e de outros equipamentos e materiais úteis, nos termos do Plano Nacional de Contingência, procederam, no dia 
31 de Março de 2020, a uma doação ao Estado, através do Ministério da Saúde, do montante de Kz 10 436 000 000 (dez mil 
milhões, quatrocentos e trinta e seis milhões de kwanzas).

Do valor global doado pelo Grupo BAI foi possível fazer a aquisição de 100 ventiladores para tratamento de insuficiência 
respiratória, 300 unidades de BPAP, 500 mil máscaras descartáveis, 30 mil aventais de punho elástico (descartáveis), 30 mil 
fatos de protecção com capuz (descartáveis), 500 mil protectores para sapatos, 300 mil máscaras faciais FFP2, 500 mil toucas 
de cabelo (descartáveis), 500 mil luvas cirúrgicas estéreis de latex, 500 mil luvas de exame não-estéreis de latex, 200 mil quites 
de colectas de vírus, 200 mil testes rápidos WONDFO Covid – 19,50 mil óculos de protecção, assim como 3 milhões, 285 mil 
e 888 unidades de Coartem.

Desta forma, o grupo BAI contribuiu , decisivamente, para mitigar o efeito de contágio do COVID-19 no País.

SAÚDE
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16 ABRIL  |  LUANDA

DOAÇÃO DE TESTES DE DIAGNÓSTICO À COVID-19
No dia 16 de Abril, nas instalações da CECOMA (antiga Angomédica), o Grupo BAI procedeu à entrega de 5 mil testes de 
diagnóstico da Covid – 19, oferta da filial do BAI em Portugal, o BAI Europa. O material foi entregue à Comissão Multissectorial 
criada pelo Presidente da República, João Lourenço, para liderar os esforços do governo tendentes a controlar o avanço da 
pandemia em Angola. 

Cientes do esforço do Estado na aquisição de meios de diagnóstico da COVID-19 e de outros equipamentos e materiais úteis 
nos termos do Plano Nacional de Contingência, as empresas do Grupo BAI, uniram-se uma vez mais para dar resposta às 
necessidades colectivas de saúde do país.

SAÚDE
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11 DEZEMBRO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL NATAL SOLIDÁRIO
Sob o lema “Natal Solidário - fazer o bem, faz bem” realizou-se no dia 11 de Dezembro de 2020 uma actividade de distribuição 
de produtos da cesta básica aos lares de acolhimento Nossa Senhora do Rosário, situado no bairro da Kinanga, que apoia 250 
crianças menores e a REMAR, situada no município de Viana, rua Nzinga Mbandi nº24, que alberga 130 menores com idades 
compreendidas dos 0 aos 17 anos.




