
Jornadas de 
Responsabilidade 
Social 2022   



Há vários anos que o BAI assumiu o compromisso de apoiar a sociedade 

angolana nos principais desafios sociais.

As políticas de responsabilidade social do Banco são um conjunto de linhas 

orientadoras, nomeadamente, no apoio às necessidades da comunidade, 

com o foco na educação, bem-estar, saúde, cultura e desporto.

Este relatório apresenta as principais actividades desenvolvidas ao longo de 

2022, prova de que o BAI continua empenhado em continuar a criar valor 

para a sociedade e sustentabilidade de negócio através do apoio às activi-

dades sociais, à inovação e sustentabilidade.

Relatório de
Responsabilidade
Social   2022



JORNADAS
INTERNAS



SAÚDE
O BAI está comprometido com a saúde dos seus    
colaboradores, e neste sentido promove ambientes 
de trabalho e de interacção saudáveis. Reconhece-
mos que um colaborador saudável, física e psicolo-
gicamente, será um pro�ssional mais feliz e mais 
produtivo.



Com o objectivo de alertar e consciencializar os colaboradores do BAI sobre os espectros 
do autismo, bem como o impacto da Anemia Falciforme nas famílias, foram promovidos 
dois webinars que tiveram como oradores especialistas na matéria. 

Nas duas edições, que contaram com a participação de vários colaboradores do Banco, 
vários depoimentos foram apresentados e partilhadas experiências de situações da vida real 
que envolvem os próprios colaboradores e pessoas que lhes são próximas.

 Os eventos tiveram os seguintes temas centrais: 

      • Autismo sob uma perspectiva interdisciplinar;
      • Conscienização sobre a Anemia Falciforme.
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Ciclo de webinars sobre saúde 
Espectros do Autismo - 21/04/2022
Consciencialização sobre a Anemia Falciforme - 19/06/2022
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Durante este mês internacional de prevenção do cancro da 
mama, o BAI desenvolveu um conjunto de actividades para 
consciencializar os colaboradores sobre a importância e diag-
nóstico precoce do cancro da mama, bem como partilhou, 
através da Direcção de Capital Humano, um conjunto de con-
selhos básicos para ajudar a perceber o que se pode fazer para 
reduzir o risco desta doença. 

Assim, na primeira semana do mês de Outubro, a campanha 
Outubro Rosa possibilitou também a realização de exames de 
diagnóstico do cancro da mama e do útero, realizado pela 
Dra. Judith Ferreira. 

As consultas realizaram-se no posto médico da Torre BAI. 
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OUTUBRO ROSA    



BEM-ESTAR
O BAI está atento ao bem-estar dos seus colaborado-
res implementando um conjunto de actividades que 
visam a sua aproximação interpessoal, o seu desen-
volvimento a longo prazo e a recolha de contributos 
sobre as formas de melhorar permanentemente o 
ambiente de trabalho.
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Com o objectivo de fortalecer os laços entre os colaboradores 
e reforçar a importância de se trabalhar em equipa para atingir 
os objectivos, o Departamento de Saúde Higiene e Segurança 
no Trabalho (SHST) da Direcção de Capital Humano do BAI, 
promoveu uma actividade de team building em cinco provín-
cias, nomeadamente, Huíla, Huambo, Cabinda, Malanje e Ben-
guela.

O evento que decorreu fora do ambiente corporativo, contou 
com a prestação de serviço da equipa de coach profissional - 
Bruno Sousa Coach4U. 

A organização do evento manifestou ter recebido um feedback 
“positivo” dos colaboradores que participaram das sessões nas 
diferentes cidades do País.
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Team building BAI 
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Com o objectivo de melhorar as estratégias de comunicação 
interna, competências técnicas e comportamentais alinhadas 
às metas do Banco, vários colaboradores da do BAI afectos a 
Direcção de Tesouraria e Custódia (DTC) juntaram-se num 
Team Building, que contou com o auxílio de um coaching 
comportamental.

O evento realizou-se num ambiente ao ar livre na Ilha de 
Luanda, com palestras e dinâmicas na perspectiva dos valores 
do BAI e das responsabilidades da DTC.

O Team Building contou igualmente com a participação do 
Administrador de pelouro, Eng. Simão Fonseca, da Directora 
Coordenadora Antónia Cardoso.  
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Team building DTC

   



EDUCAÇÃO
O BAI considera a formação e o desenvolvimento 
pro�ssional e pessoal do seu capital humano como 
um pilar fundamental e determinante para a melho-
ria contínua da qualidade do seu desempenho e, 
consequentemente, dos serviços prestados, por 
isso, investe sempre na sua capacitação.
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A Direcção de Capital Humano do BAI tem realizado 
jornadas com o objectivo de dar e receber feedback 
dos colaboradores sobre as políticas e programas de 
capital humano em curso no Banco. 

As Jornadas de Capital Humano 2022 tiveram início 
no mês de Abril de 2022 e foram ministradas em 
todas as províncias.

O evento enquadra-se igualmente no âmbito do 
programa de reforço da cultura organizacional e de 
alto desempenho e de aferição do clima organiza-
cional. 

As sessões de disseminação são ministradas pela 
equipa da Direcção de Capital Humano e participam 
todos os colaboradores BAI. 
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Jornadas de Capital Humano

   



DESPORTO
Reconhecemos que a prática desportiva tem imen-
sas vantagens para a saúde e bem-estar das pesso-
as, por isso o BAI incentiva os seus colaboradores a 
adoptarem hábitos saudáveis e a praticarem         
desporto.
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Em alusão ao 26.º aniversário do Banco, a Coordenação das activi-
dades desportivas do BAI desenvolveu um conjunto de iniciativas 
que juntaram os colaboradores e outras instituições em torneios de 
futsal, basquetebol e padel, que decorreram na Cidadela Desportiva 
e no Clube de Ténis do Coqueiros, em Luanda, de 15 de Outubro a 
12 de Novembro. 

A final do torneio de padel teve como vencedores Cláudio Kiala e 
Alan dos Santos da dupla 2.
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Torneios desportivos



                                            Futebol                                                    Basquetebol
                                            BFA                                                           BAI
                                            NOSSA Seguros                                      ATLÂTICO
                                            Sonangol                                                 BNA
                                            Banco Económico                                 UNITEL
                                                                                                              BIC
                                                                                                              AGT
                                                                                                              BFA
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Em relação ao torneio de futsal, tanto em masculinos como 
femininos o BAI venceu as equipas do Banco Económico.

No torneio de basquetebol, o BAI voltou a sagrar-se vencedor ao 
derrotar o Banco BIC por 62-44.

14

Torneios desportivos
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No âmbito das festividades do 26º aniversario do BAI, realizou-se de 
15 de Outubro a 12 de Novembro de 2022 dois torneios, sendo um 
de Futsal e outro Basquetebol, ambos no pavilhão da cidadela des-
portiva, em Luanda.

O torneio foi de inscrição livre e participaram as equipas das seguin-
tes empresas. 

                                            
                                            Futebol                                                    Basquetebol
                                            BFA                                                           BAI
                                            NOSSA Seguros                                      ATLÂTICO
                                            Sonangol                                                 BNA
                                            Banco Económico                                 UNITEL
                                                                                                              BIC
                                                                                                              AGT
                                                                                                              BFA
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Torneio de Futebol e Basquetebol 



JORNADAS
EXTERNAS



SAÚDE
No BAI acreditamos que não �car indiferente pode 
salvar vidas, assim, através de diversas iniciativas e 
parcerias, damos o nosso contributo para a promo-
ção da saúde da comunidade, mediante acções de 
prevenção e tratamento de enfermidades e promo-
ção de hábitos saudáveis.
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No âmbito da sua Responsabilidade Social Corporativa, o BAI 
- Banco Angolano de Investimentos, doou um Mamógrafo à 
Fundação Mulher, que foi alocado ao Hospital Geral de 
Luanda, situado no distrito urbano de Camama, município do 
Kilamba Kiaxi.

Este aparelho auxilia no rastreamento e examinação de nódu-
los, quistos, calcificação, secreções nos mamilos, tumores   
benignos ou malignos.

A entrega oficial realizou-se no dia 28 de Março, no Hospital 
Geral de Luanda. 

O Director do Hospital Geral de Luanda, Dr. Bernabé Lemos, 
bem como a Presidente da Fundação Mulher, Dra. Vanda 
Freire, agradeceram ao BAI o apoio, salientando o benefício 
que o mamógrafo trará às utentes da unidade e o impacto na 
prevenção e redução dos índices do cancro da mama em 
Luanda.
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Doação de Mamógrafo 
à Fundação Mulher   



BAI Apoia Banco de Leite Humano
da Maternidade Lucrécia Paim  
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O BAI doou à Rede Global de Bancos de Leite Humano Angola, 
localizada na maternidade Lucrécia Paim em Luanda, o valor de Kz 
1 000 000 (um milhão de kwanzas), que serviu para aquisição de 
vários conjuntos de reagentes para o controle da qualidade do leite, 
bombas eléctricas para ordenha do leite humano e recipientes per-
sonalizados para pasteurização do referido leite.  

Na ocasião, a coordenadora do projecto de Banco de Leite 
Humano Angola, Elisa Gaspar, referiu que “a necessidade de leite é 
muito grande, porque dos beneficiários constam crianças abando-
nadas que estão acolhidas nos orfanatos, e será doado também às 
mães seropositivas, crianças com problemas gástricos e mulheres 
com algum tipo de dificuldade para amamentar”. 

O grupo de colaboradores BAI efectuou no dia 30 de Outubro, uma 
visita guiada às instalações do Banco, e ficou a saber como todo o 
processo se realiza, nomeadamente, após a recolha do leite é feito 
todo o controlo de qualidade até chegar à pasteurização. Já em 
conservação, o mesmo é armazenado em arcas e consumido até 
um período de 6 (seis) meses. 

Ao terminar, a coordenadora do Banco, Elisa Gaspar, agradeceu o 
apoio do BAI e convidou as mulheres que amamentam a doarem 
leite na quantidade que acharem necessária, pois “quanto mais 
doarem, mais leite vão produzir”.  
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BEM-ESTAR
Estimulamos e desenvolvemos relações de proximi-
dade com a comunidade, com o objectivo de contri-
buir positivamente para o seu bem-estar, progresso 
social e económico. 
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O BAI, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) e o Ministério da Acção Social, Família e Pro-
moção da Mulher (MASFAMU) apoiou o projecto "Valor Criança" 
através da disponibilização dos seus serviços e da sua estrutura 
para a concretização do referido projecto.

Este programa, enquadrado no projecto do Executivo de Trans-
ferências Sociais Monetárias, tem como objectivo de reduzir a 
carência e pobreza extrema das populações.

Mais de 5.000 famílias de várias   aldeias da província do Uíge 
foram beneficiadas e foram incentivadas a investir os valores 
pagos pelo Estado no bem-estar das crianças, nomeadamente, 
numa alimentação mais equilibrada, na sua saúde e no acesso 
ao registo de nascimento, aumentando assim as oportunidades 
para o seu desenvolvimento integral. 
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Transferências Sociais Monetárias
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No âmbito do 26º aniversário do BAI, decorreu no período de 
28/10/2022 a 10/11/2022, uma mega campanha de recolha de 
donativos que incluíram roupa usada, produtos de higiene, 
brinquedos, livros e alimentos não perecíveis.
A contribuição foi feita exclusivamente pelos colaboradores do 
Banco e a campanha aconteceu nas 18 províncias do país.

O dia 14/11/2022, dia de aniversário do BAI, culminou igual-
mente com a entrega dos bens arrecadados, onde colaborado-
res do BAI em todas as províncias deslocaram-se aos lares de 
acolhimento e hospitais previamente identificados para proce-
der a entrega dos donativos e muitas b, substituindo um con-
junto de carências com  muito amor.

Foi desta forma que os colaboradores do BAI celebraram o seu 
26º aniversario, dando um sorriso aos beneficiados.   
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Campanha Juntos 
pelo Natal Solidário  
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Campanha Juntos 
pelo Natal Solidário  
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No dia 09.12.2022, mais de 200 crianças dos Centros Dom Bosco, 
Estevada Escola de Futebol do Cazenga e filhos de pessoas em 
reabilitação no centro  Remar participaram das celebrações do 
Natal Solidário 2022. 

O Natal Solidário, que acontece há vários anos, mas que registou 
um interregno por ocasião da COVID-19, voltou a acontecer, com 
o mesmo espírito de promover a solidariedade e proporcionar 
momentos de afecto e brincadeira com pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Na ocasião, o Presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Lélis, 
referiu que o Banco vai continuar a impactar positivamente a 
sociedade com diversas acções definidas no seu plano de susten-
tabilidade.

“O BAI tem no centro do seu investimento o capital humano, por 
este motivo focamos as nossas acções em projectos que geram 
desenvolvimento integral da pessoa humana, mormente, nos do-
mínios social, económico, cultural e ambiental”, terminou.

No evento os meninos participaram de imensas brincadeiras, 
receberam os seus presentes de natal, e participaram de uma 
conversa sobre a importância dos estudos e de acreditarem e 
lutarem pelos seus sonhos. 
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Natal Solidário 2022  
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Natal Solidário 2022  



EDUCAÇÃO
O BAI incentiva a pesquisa, a produção de conheci-
mento, formação académica e pro�ssional porque 
con�a na educação como a grande base para um 
mundo melhor e mais inclusivo.
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O PCE do BAI, Luís Rodrigues Lélis, foi o principal orador 
da 4ª edição do Webinar da série “Banca na Primeira 
Pessoa”, realizado no dia 28 de Setembro de 2022, pro-
movido pela Católica Business Schools.

Estiveram em abordagem no webinar temas relevantes 
do sector bancário e financeiro como os perfis de pro-
fissionais, as oportunidades e ameaças das criptomoe-
das e os níveis actuais de financiamento à economia.

Foi possível uma interacção com os estudantes, em que 
o PCE do BAI Luís Lélis encorajou-os a não desistirem 
dos seus sonhos e a acreditarem nas potencialidades 
económicas do nosso País.

O evento teve a  participação  500 pessoas. 
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Webinar -Banca Na 1ª Pessoa

   



DESPORTO
O desporto é um poderoso veículo para a inclusão 
social, a igualdade de género e a capacitação de 
jovens, o que nos motiva a apoiarmos o desporto, 
tanto a nível dos escalões de formação como dos 
atletas de alta competição.
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Em alusão ao mês da criança africana, o BAI apoiou o torneio infan-
til de futebol denominado Taça Criança Africana com o BAI, que 
decorreu no município do Cazenga em Luanda no período de 11 a 
18 de Junho, com a participação de 200 crianças moradoras do 
município.

O torneio foi organizado pela Estevada Escola Futebol Clube do 
Cazenga (EEFCC), teve a duração de 4 (quatro) dias, e participaram 
mais de 200 crianças de 8 equipas de futebol comunitário.

Na ocasião, o Director da Estevada, Sr. Estévão Francisco, agrade-
ceu ao BAI pelo gesto e manifestou que o apoio dado, mais do que 
permitir a realização do torneio, permitiu transmitir às crianças valo-
res como o respeito, a colaboração, a amizade e o empenho,      
fundamentais para o seu crescimento e desenvolvimento integral.

O BAI reconhece que a actividade desportiva permite desenvolver 
habilidades físicas e psicomotoras em crianças e adolescentes, 
orientando-os para uma vida social saudável e por isso está atento 
aos pequenos campeões que no futuro representarão Angola e os 
angolanos nas grandes competições internacionais.
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BAI apoia Taça Criança Africana   
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A Arena BAI, com capacidade para 520 espectadores, é 
a primeira arena de desportos de praia em Angola, um 
projecto desenvolvido pelo BAI, com o objectivo de 
promover e dinamizar os desportos de praia, dando 
assim resposta à ausência de infraestruturas desporti-
vas permanentes para a prática de actividades  de praia 
em Angola.

O BAI tem um caminho histórico no apoio ao desporto 
nacional pelo que, a arena é parte dessa estratégia.
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Actividades Arena BAI   
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No dia 07 de Março, a Rede da Mulher Polícia realizou 
um torneio de futebol de praia alusivo ao mês da 
mulher.
 

No dia 14 de Abril, a Direcção Nacional dos Serviços de 
Protecção Civil e Bombeiros realizou uma actividade 
alusiva o mês de Abril.
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Neste espaço polidesportivo são desenvolvidas 
actividades por funcionários do BAI, populares da 
província de Luanda e várias outras organizações 
e instituições públicas e privadas, em modalida-
des desportivas individuais e colectivas.

No dia 04 de Junho, a Associação Mãos Dangola 
realizou na ARENA BAI, jogos recreativos e        
desportivos com crianças carenciadas, em 
alusão ao mês da criança.   
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A CASAIS ANGOLA, realizou na Arena BAI, no perí-
odo de 01 a 08/10/2022 um torneio de Voleibol. 

  

Uma Delegação dos Bombeiros, procedeu no dia 
15 de Outubro na Arena BAI, a abertura da Época 
Balnear, na ocasião foram emanadas instruções 
para delimitação das praias, bem como instruções 
aos socorristas.      
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Actividades Arena BAI      
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Actividades Arena BAI

Para acolher a magia do campeonato mundial de futebol, a Arena BAI 
recebeu a alegria e o entusiasmo de cerca de 2 mil amantes do des-
porto rei para acompanhar os jogos de futebol, numa tela gigante aí 
instalada.

De entrada gratuita, esta arena apresenta, para cada dia da competi-
ção, um cartaz de atracções que foram desde a exposição de produ-
tos e serviços do BAI, actuações musicais, animação de deejays, 
show de gastronomia e outros.

O  evento decorreu de 13 a 18 de Dezembro, no calçadão da Ilha do 
Cabo, em Luanda, numa organização da PlatinaLine.
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Desde 2016 que o BAI é patrocinador oficial da Federação 
Angolana de Andebol. 

O apoio do BAI permite desenvolver a modalidade em vários 
segmentos, desde os mais jovens aos seniores, em ambos 
os sexos, o que tem assegurado a participação da Selecção 
Nacional em campeonatos internacionais. 

O  patrocínio  anual  do  BAI  contribuiu  na  realização  das 
seguintes actividades durante o primeiro semestre de 2022:  

De 11 a 17 de Abril  realizou-se  na  província  do Namibe o 
Campeonato Nacional de Juniores Masculinos;  

De 10 a 21 de Maio realizou-se na província de Benguela o 
Campeonato Nacional Sénior Masculino; 
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Apoio do BAI à Federação 
Angolana de Andebol (FAAND)   
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De 11 a 21 de Maio realizou-se na província de Bengue-
la o Campeonato Nacional de Juniores Femininos; 

De 22 de Junho a 03 de Julho a Selecção Nacional 
Junior Feminina participou no Campeonato do Mundo 
em Juniores Femininos, tendo obtido o 6º lugar diante 
de 32 países.

Com esta classificação, Angola conquista  o direito, de  
mais um país africano participar no próximo campeo-
nato do mundo.
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Apoio do BAI à Federação 
Angolana de Andebol (FAAND)   
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Super Taça Francisco de Almeida

No dia 14 de Outubro deu-se início a época desportiva 2022/2023, 
com a disputa em seniores masculinos INTER/1º de Agosto, 
sagrou-se vencedor da partida a equipa do Interclube de Angola.

25ª edição do Campeonato Africano de Andebol

O BAI, no âmbito da responsabilidade social, apoiou a Selecção 
Sénior Feminina de Andebol para disputar a 25ª edição, que se reali-
zou de 09/11/2022 a 19/11/2022, tendo a Selecção angolana 
sagrando-se campeã, conquistando o 15º título.
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Apoio do BAI à Federação 
Angolana de Andebol(FAAND) 
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O cumprimento das metas é espelhado na vasta galeria em que constam 
os troféus conquistados em competições nacionais e internacionais, com 
destaque para o atleta Bruno Araújo, que tem se mostrado imbatível. 

Abaixo enumeramos algumas actividades realizadas:

Janeiro - Grande Prémio Nestspace, realizado na província de Luanda;

Fevereiro - 1ª edição do Grande Prémio Tchaco, realizada na província do 
Bengo e a 4ª edição do Grande Prémio Tanaka BAI;

Março - 26ª edição da Clássica Arrábida e a 39ª edição da Volta ao Alente-
jo, ambas realizadas em Portugal;

Abril - Grande Prémio Espaço Taliana, realizado na província de Luanda;

Maio - 1ª edição do Grande Prémio Município do Nzeto, realizada na pro-
víncia do Zaíre;

Junho - 32ª edição do Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada, 
realizado nas províncias da Huíla e Namibe;

Junho - 45ª edição do Trofeu Joaquim Agostinho, realizado em Torres 
Vedras, Portugal.  
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Apoio do BAI à equipa de ciclismo
BAI SICASAL PETRO de Luanda  
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O BAI é patrocinador oficial da equipa de 
ciclismo do Atlético Petróleos de Luanda, de-
nominada BAI SICASAL Petro de Luanda 
desde 2017.

Com o BAI, a equipa auxilia na busca de 
talentos, desenvolvimento dos activos a nível 
individual e colectivo em competições inter-
nas e externas. 
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Apoio do BAI à equipa de ciclismo
BAI SICASAL PETRO de Luanda  
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4ª Edição do Grande Prémio
BAI em Ciclismo de Estrada

Em alusão ao 26 aniversário do BAI, decorreu de 10 a 13 de No-
vembro provas de ciclismo, que percorreram a Barra do 
Kwanza, Golungo Alto, Bengo e culminou com a entrega dos 
prémios em Luanda na Torre BAI.

Esta competição, enquadrada nas celebrações do 26° aniver-
sário do BAI, teve a sua 4ª e última etapa, em circuito fechado 
de 30 Km (15 voltas), com partida e chegada na Torre BAI, 
complexo Garden Towers, Travessa Ho Chi Minh, Maianga, 
onde foram também premiados os vencedores.
presenciaram o evento o Administrador José Castilho, colabo-
radores do BAI, participantes da prova e apoiantes da modali-
dade. 

Premiação

1º O ciclista Christian Perez, da equipa BAI Sicasal Petro de 
Luanda, é o grande vencedor da 4ª edição do Grande Prémio 
BAI em ciclismo de Estrada, disputado de 10 a 13 de Novembro 
de 2022, nas províncias de Luanda, Kwanza-Norte e Bengo.

2º classificado: Bruno Araújo, BAI Sicasal Petro de Luanda 

3º classificado: Igor Silva, Jair Transporte de Benguela (JTB)




