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Coronavírus (COVID-19): 

informação útil 
 

 
 
 
 
Luanda, 20.03.20 
 
Já ouviu falar do coronavírus? Os coronavírus (CoV) são uma grande família de 
vírus que podem causar diversas infecções respiratórias.  
 
O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença COVID-19.Por a OMS 
ter declarado o estado de pandemia pela rápida propagação desta doença, todos 
nós devemos ter o sentido de responsabilidade colectiva e fazer a nossa parte. É 
muito importante lavarmos as mãos correctamente e evitarmos aglomerados de 
gente.  
 
Apesar de estarmos a fazer tudo para garantir que o nosso serviço mantenha-se 
activo e que as nossas agências estejam abertas e disponíveis para si, lembre-se 
que temos o BAI Directo disponível para si, 24 horas do dia, 365 dias por ano.  
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O que é o BAI Directo?  
 
É um canal não presencial que disponibiliza ofertas de produtos e serviços do 
Banco via telemóvel, computador ou tablet. É um serviço que permite-lhe fazer 
uma grande variedade de operações, sem ter que se deslocar a uma agência BAI. 
Ainda não tem o BAI Directo? Faça já o download: 
Google Play Store: https://bit.ly/38oPlGt  
Apple App Store: https://apple.co/3aBiMpZ  
 
O que pode fazer através do BAI Directo?  
 
Transferências:  
O BAI Directo permite efectuar transferências Intra-bancárias e Inter-bancárias.  
 
Levantamento sem cartão:  
A partir do BAIDirecto pode gerar um código e a pessoa a quem o enviar, poderá 
levantar dinheiro no ATM.  
 
Pagamentos:  
Pague serviços de TV e Internet, as suas contas de água e luz, carregue o telemóvel 
e outros serviços pelo BAI Directo.  
 
Depósitos a prazo:  
No BAI Directo pode constituir depósitos a prazo de forma cómoda, rápida e 
segura.  
 
NaHora:  
Exclusivo na App BAI Directo, para pedir e enviar dinheiro entre clientes BAI, onde 
o valor é transferido automaticamente, NaHora 
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