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Coronavírus (COVID-19) 
 
Combate contra a Covid-19 reforçado com 5 mil testes oferecidos pelo BAI 
 

 
 

Luanda, 16 de Abril de 2020  

 

O BAI procedeu, na manhã de hoje, 16 de Abril, pelas 09h00, nas instalações da 
CECOMA (antiga Angomédica), à entrega de 5 mil testes de diagnóstico ao 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.  

 

Recorde-se que as empresas do GRUPO BAI, cientes do enorme 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, procederam, há 15 
dias, 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 desembolsado, por esta altura, um total 
de Kz 9 600 000 000 (nove mil milhões e seiscentos milhões de kwanzas) para 
pagamentos a cinco fornecedores, que nos próximos 20 dias, farão a entrega de, 
entre outros, 100 ventiladores para insuficiência respiratória, 300 unidades de 
BPAP ou equivalente, 500 mil máscaras descartáveis, 30 mil aventais de punho 
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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 espera estar a contribuir, decisivamente, para mitigar o 
efeito de contágio do COVID-19 no País. 
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