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Relatório de Responsabilidade Social BAI 2019

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 2019, 
prova de que o BAI continua empenhado em continuar a criar valor para a sociedade 
e sustentabilidade de negócio através do apoio às actividades sociais, à inovação  
e à educação.
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“Muitas vezes uma pequena oferta 
 produz grandes efeitos”

Sêneca
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27 FEVEREIRO  |  MALANJE
BEM-ESTAR

SOCIAL ENTREGA DE DONATIVOS AO LAR DA TERCEIRA IDADE  
DE MALANJE  
Doação de roupas usadas e alimentos não perecíveis ao lar da terceira idade de Malanje, dia 27 de Fevereiro de 2019.

Esta doação visou dar resposta às necessidades básicas do lar, que actualmente presta assistência a cerca de 80 idosos.
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5 MARÇO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL PRÉMIO BAI CANÇÃO DO CARNAVAL 2019
O carnaval é a maior manifestação cultural do povo angolano e o BAI, enquanto instituição que apoia e incentiva a cultura 
nacional foi o patrocinador do Prémio BAI Canção do Carnaval 2019, contribuindo para valorização e respeito dos valores 
carnavalescos e para a promoção da nossa música e cultura.
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8 MARÇO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL
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BEM-ESTAR
SOCIAL ENTREGA DE FLORES ÀS COLABORADORAS DO BAI

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, as colaboradoras do BAI foram brindadas com uma flor, que simboliza a beleza e 
o encanto da mulher, particularmente a angolana. 
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13 MARÇO  |  LUANDA 22 MARÇO  |  CUNENE
BEM-ESTAR

SOCIAL PLANTAÇÃO DE ÁRVORES 
FRUTÍFERAS
LAR DE ACOLHIMENTO ARNALDO JANSSEN

Para celebrar o dia mundial da árvore, o BAI, em parceria com o Ministério 
do Ambiente, realizou no dia 22 de Março de 2019 uma plantação de 
árvores frutíferas, dentre as quais: laranjeiras, mamoeiros, safueiros, 
bananeiras, abacateiros, e mais, no Lar de acolhimento Arnaldo Janssen.

Antes da plantação, o Ministério do Ambiente realizou uma palestra para 
abordar a importância das árvores para o meio ambiente.

DOAÇÃO DE 1 MILHÃO DE KWANZAS 
AO HOSPITAL DE HIDROCEFALIA

A Directora do Capital Humano do BAI, Irene Graça, representando a 
instituição, fez a entrega de um cheque no valor de Kz 1 000 000 (um milhão  
de kwanzas) ao Hospital de Hidrocefalia de Luanda, dia 13 de Março de 2019.

O Hospital, na altura o único a prestar cuidados da especialidade 
de hidrocefalia, tinha o seu quadro de pessoal composto por 23 
colaboradores, dos quais 8 médicos. Quanto às necessidades do 
hospital, o número ainda é abaixo do ideal (54 colaboradores). O 
Hospital de Hidrocefalia funciona em regime limitado, sendo capaz  
de realizar 3.000 consultas e 350 cirurgias ano.

AMBIENTE
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1 ABRIL  |  BENGO
BEM-ESTAR

SOCIAL DOAÇÃO À COMUNA KANAKASSALA
O BAI, em parceria com a Associação Nacional dos Deficientes de Angola (ANDA), no dia  1 de Abril de 2019 procedeu à entrega 
de materiais para o cultivo do campo à Cooperativa das Pessoas e Famílias com Deficiência na Comuna de Kanakassala, no 
município de Nambuangongo, província do Bengo. 

Esta comunidade é  apoiada pela ANDA e o donativo enquadra-se no projecto “Dê um abraço a quem precisa”, que visa 
reduzir o nível de pobreza e desemprego que afecta pessoas deficientes e reintegrá-las em cooperativas a fim de torná-las auto-
sustentáveis. Este projecto beneficia actualmente 250 famílias. A doação contou com a entrega de enxadas, catanas, picaretas, 
pás normais, carros de mão, ancinhos, sachos, botas cobol, baldes, caixas de plástico para carregamento e armazenamento de 
alimentos e outros.



SOS LOBITO E CATUMBELA
No dia 18 de Abril, na Catumbela, o BAI fez a entrega de donativos 
beneficiando 20 famílias.

Foi recomendado que o material de construção doado atendesse  
a prioridade de construção da moradia para uma das sinistradas que  
perdeu 4 filhos na catástofe com as chuvas que assolou a província  
de Benguela por essa altura.

RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2019  |  BAI10

18 ABRIL  |  BENGUELA 30 ABRIL  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL CHÁ DAS 4 - AUTO RESPONSABILIDADE
Em alusão ao mês da Juventude e da Paz, o Gabinete de Comunicação  
e Gestão da Marca realizou uma palestra sobre o tema “O Poder  
da Auto-Responsabilidade”.

A actividade realizou-se no dia 30 de Abril, na Torre BAI.

A palestra foi dirigida por Marcelo Brilhante, da Febra Assis, maior 
empresa de Coaching do Brasil, que enalteceu a importância da auto-
responsabilidade associando-a à capacidade de responder positivamente 
aos objectivos pretendemos alcançar para as nossas vidas.

CULTURA
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17 MAIO  |  LUANDA

PROJECTO MULHERES EM ACÇÃO
JORNADAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O BAI em parceria com a Ajuda de Povo para Povo-Angola (ADPP) e o MASFAMU - Ministério da Acção Social, Família e Promoção 
da Mulher, realizou no dia 17 de Maio uma acção de responsabilidade social no Zango 2, no projecto Mulheres em Acção.

A actividade contou com uma aula de educação financeira para mulheres empreendedoras do projecto Mulheres em Acção.

Abriram-se 100 contas bancárias para as empreendedoras e procedeu-se à entrega de um aparelho de ar condicionado para  
possibilitar às mulheres estudarem em ambiente mais cômodo.

EDUCAÇÃO



ENTREGA DE EQUIPAMENTOS 
GINÁSTICA RÍTMICA 

No dia 06 de Junho o BAI entregou à equipa de ginástica rítmica do 
Atlético Petróleos de Luanda equipamento desportivo.

Este apoio ajudou a melhorar o desenvolvimento da modalidade e 
beneficiou atletas dos 5 aos 17 anos.

Este programa já formou vários atletas e inclusive seis dos mesmos 
integraram selecção nacional de ginástica que já conquistou um 
Campeonato Africano em 2019.
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6 JUNHO  |  LUANDA 7 JUNHO  |  LUANDA

DESPORTO CHÁ DAS 4 - SAÚDE ORAL
Realizou-se no dia 7 de Junho, no auditório da Torre BAI mais um chá das 
4 com tema a Saúde Oral. A actividade começou com música ao vivo, 
seguindo-se uma palestra que teve como oradoras as Dras. Donzília do 
Carmo e Carla Santana, ambas funcionárias da clínica Afrodente.

As médicas falaram de doenças orais, os tipos de tratamentos e da 
importância da prevenção, aconselhando os presentes a realizarem 
exames de seis em seis meses.

SAÚDE



LIMPEZA DAS PRAIAS 
Em parceria com o Ministério do Ambiente e a escola 1242, localizada na 
Ilha de Luanda, e para celebrar o Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho) e 
o mês da criança, o BAI realizou no dia 20 de Junho uma actividade que 
visou educar os alunos sobre a importância de viver em ambiente puro 
e como tomar iniciativas hoje para que as gerações futuras tenham um 
ambiente seguro e mais sadio. 

A acção culminou com uma campanha de limpeza das praias da Ilha de 
Luanda. Os alunos e professores foram também informados dos problemas  
ambientais e a importância da  adopção de boas práticas de conservação 
e preservação do nosso meio ambiente.

A acção contou com a presença de 40 alunos da 4ª a 6ª classe.
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16 JUNHO  |  CABINDA 20 JUNHO  |  LUANDA

AMBIENTE

DIA DA CRIANÇA AFRICANA
Em 2019, a celebração do dia da criança africana (16 de Junho) ocorreu na 
província de Cabinda, designadamente no lar de acolhimento São José 
do Cluny. 

A abertura da actividade foi feita pelo Director da Direcção de Particulares 
e Negócios Norte do BAI, Mário Lima, que teceu breves palavras sobre  
a efeméride, tendo seguido um momento com poesia, teatro e música ao 
vivo, abrilhantado pelos petizes presentes.

O evento terminou com um lanche de confraternização com todos  
os presentes e as crianças receberam também brindes como recordação 
e alguns béns doados pelos colaboradores.

CULTURA



No dia 31 de Julho as mulheres no BAI trajaram-se de roupa africana como 
forma de celebração dos grandes contributos que a mulher africana tem 
dado à sociedade.

O BAI foi o patrocinador oficial do Festikongo que decorreu de 5 a 8 de 
Julho e onde foram realizadas diversas actividades desportivas e culturais 
em alusão à celebração da cidade de M’Banza Congo e ao primeiro 
aniversário da indicação de M’Banza Congo como património cultural da 
humanidade.

No decorrer do evento realizou-se uma corrida de atletismo de 5 km, 
uma exibição de dança tradicional vinda dos grupos de dança tradicional 
Quadros de Abril e Geração Unida, e por fim um quadrangular de futebol 
onze.

DIA DA MULHER AFRICANA 

FESTIKONGO
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5 JULHO  |  M’BANZA CONGO 31 JULHO  |  LUANDA

CULTURA

CULTURA
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3 AGOSTO  |  LUANDA

Realizou-se no dia 3 de Agosto, no auditório da Torre BAI, um rastreio de Saúde Oral para os filhos dos colaboradores. 

Estiveram presentes 67 filhos de colaboradores para o rastreio, onde foram também aconselhados a terem maior atenção à sua 
saúde oral, tendo sido encaminhados 40 pacientes para consultas de especialidade.

RASTREIO SAÚDE ORAL
SAÚDE
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23 AGOSTO  |  LUANDA 12 SETEMBRO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL

DOAÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
AO PROJECTO CORAÇÃO AZUL

O BAI doou no dia 23 de Agosto de 2019 diversos matérias em desuso na 
instituição como cadeiras, armários, mesas, blocos de gavetas e outros, 
ao atelier Coração Azul. O coração Azul é um atelier de ocupação de 
tempos livres que dá apoio às pessoas com perturbações no espectro do 
autismo (transtorno global do desenvolvimento, que se manifesta antes 
dos três anos de idade e que se prolonga por toda vida). 

O ATL oferece actividades ludo-terapêuticas e apoio psicoemocional às 
famílias.

O BAI participou no dia 12 de Setembro do 1º Diálogo Nacional sobre o 
Fundo Verde para o Clima (GCF), uma iniciativa operacional do mecanismo 
de fiananciamento da Convenção Quadro das Nacões Unidas para as 
Alterações Climáticas (UNFCC), cujo objectivo é apoiar os países menos 
desenvolvidos a investirem nas acções de baixo carbono (mitigação) e de 
resiliência climática (adaptação às alterações climáticas).

1º DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE 
O FUNDO VERDE PARA O CLIMA (GCF)

AMBIENTE
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20 SETEMBRO  |  LUANDA

MEU RESÍDUO, MINHA  RESPONSABILIDADE  
(CAMPANHA CLEAN UP THE WORLD 2019 )

O BAI em parceria com o Ministério do Ambiente realizou no dia 20 de Setembro um ciclo de palestras e de limpeza, na Escola 
8046, do bairro Calemba II, distrito da Sapu. 

Esta iniciativa teve como objectivo fundamental educar e sensibilizar alunos e professores sobre a importância da deposição 
correcta dos resíduos, sua valorização económica e a promoção da higiene do meio para melhoria do ambiente no Planeta.

Esta actividade realizou-se sob lema “Limpemos Angola”, que envolve anualmente cerca de 110 países através da realização de 
várias actividades com a finalidade de proteger o planeta Terra.

AMBIENTE
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20 SETEMBRO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL

Focado em soluções que garantam melhores condições de estudo e educação na comunidade, o BAI doou carteiras e efectuou 
o apetrechamento de uma sala de aulas do 1º nível no complexo escolar nº 2017, situado no distrito urbano do Kilamba, bairro 
do  Bita S. António, munícipio de Belas.

O complexo Escolar 2017 com 19 salas de aula tem uma capacidade 1775 alunos em três turnos e tem um quadro de pessoal  
de 107.

ENTREGA DE CARTEIRAS
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27 SETEMBRO  |  LUANDA

No dia 27 de Setembro o Chá das 4 teve como tema “O autismo e seus desfios”. O objectivo do encontro foi sensibilizar e 
educar os colaboradores do Banco sobre esta temática. Participaram do encontro a Drª Elisa Gaspar, Bastonária da Ordem dos 
Médicos e fundadora do 1º Banco de Leite Humano em Angola, a Drª Massoche Edgar - Directora Nacional da Saúde Mental e 
outros convidados. 

No final da actividade foi feita uma doação de um cheque de Kz 1 000 000 para ajudar o atelier Coração Azul.

CORAÇÃO AZUL é um projecto social que apoia pessoas com perturbações do espectro do autismo (é um transtorno global 
do desenvolvimento, que se manifesta antes dos três anos de idade e se prolonga por toda a vida) e que oferece actividades 
ludo-terapêuticas e apoio psicoemocional às famílias, tendo sido criado a 7 de Junho de 2016, por mães com filhos nessas 
condições. 

O AUTISMO E SEUS DESAFIOS
CHÁ DAS 4

EDUCAÇÃO
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7 OUTUBRO  |  LUANDA 30 OUTUBRO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL

BEM-ESTAR
SOCIAL

DOAÇÃO DE OBRA DE ARTE  
AO PROJETO CORAÇÃO AZUL
O BAI fez a entrega de um quadro no dia 07 de Outubro ao atelier Coração 
Azul, com o objectivo de ser leiloado para angariação de fundos para  
a instituição. 

O quadro foi pintado pelo colaborador Abraão Cristina, em alusão ao 
mês do Herói Nacional, durante a palestra do Autismo realizada no dia 27  
de Setembro, na Torre BAI.

DOAÇÃO AO HOSPITAL 
DE ONCOLOGIA
Em alusão ao mês do cancro da mama, no dia 30 de Outubro, os 
doentes da pediatria do Hospital de Oncologia de Luanda foram visitados 
pela equipa BAI que fez a entrega de diversos brinquedos aos doentes 
internados e em regime ambulatório. 
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12 NOVEMBRO  |  LUANDA 18 NOVEMBRO  |  LUANDA

VISITA DE ESTUDO AO BAI ARTE  
COM AS ESCOLAS

O Banco de Leite Humano, localizado na maternidade Lucrécia Paim em 
Luanda, foi inaugurado no dia 18 de Novembro e o BAI participou com a 
doação de 100 batas bem como com apoio para o corpo clínico da referida 
unidade hospitalar. No total, 25 técnicos especializados em bancos de leite 
humano, recrutados através de um trabalho de voluntariado que teve início 
em 2018, vão garantir o funcionamento ininterrupto da unidade que conta, 
dentre vários serviços, com um laboratório de controlo de qualidade. 

Depois da doação, foi feita uma visita guiada às instalações da maior 
unidade de referência do país no que respeita à doação de leite humano, 
criada com a ajuda do governo brasileiro e de outros parceiros nacionais, 
no quadro das acções do Governo voltadas à redução da mortalidade 
infantil, definida como um dos objectivo do milénio da agenda 20/30.

DOAÇÃO AO BANCO  
DE LEITE HUMANO DE LUANDA

Em alusão às festividades dos 23 anos do BAI, 102 estudantes das escolas 
Amos Comenius, Bom Saber e General Pedalé, tiveram o prazer de visitar 
a exposição do BAI Arte, com o tema: “As grandes reservas hídricas de 
Angola,” que decorreu na Torre BAI de 12 a 15 de Novembro.

Os estudantes tiveram a oportunidade de visitar as obras do artista búlgaro 
Kostadin Lutchansky e na sequência realizaram uma visita à Torre BAI para 
perceberem como funciona o Banco.

Na exposição BAI Arte, os estudantes tiveram a oportunidade de ver a 
beleza do nosso país exposta em telas pintadas por vários artistas em 
termos de recursos hidrícos e também foram sensibilizados sobre a 
importância e cuidados a ter com o mar, lagos e o meio ambiente. 

EDUCAÇÃO

SAÚDE
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13 DEZEMBRO  |  LUANDA 18 DEZEMBRO  |  LUANDA

JORNADAS DE XADREZ
Realizou-se no dia 18 de Dezembro na Torre BAI a Jornada de Xadrez 
com a escola Macovi e lares de acolhimento. 

O torneio contou com a participação de 51 xadrezistas da Escola Macovi 
Sport Club, sendo trinta e um (31) masculinos e vinte (20) femininos. 

O torneio teve como objectivo principal estimular o interesse das crianças 
na modalidade de xadrez, cultivar o pensamento crítico, criativo e 
massificar o xadrez em Angola. 

Os vencedores foram em feminino Yara Paixão e em masculino Hélio 
Lupossa.

DESPORTO

NATAL SOLIDÁRIO
O BAI realizou no dia 13 de Dezembro no edifício Sede um natal solidário, 
que teve a participação de 100 crianças de quatro lares, designadamente, 
o lar Acaa, SOS Amén, Nossa Senhora do Rosário e Horizonte Azul  
da cidade de Luanda, com idades  compreendidas entre os 8 aos 15 anos.

BEM-ESTAR
SOCIAL
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20 DEZEMBRO  |  LUANDA 26 DEZEMBRO  |  UÍGE
BEM-ESTAR

SOCIAL

BEM-ESTAR
SOCIAL

LAR DA TERCEIRA IDADE DO UÍGE
O dia 26 de Dezembro ficou marcado pela entrega de donativos ao Lar  
da terceira idade do Uíge. Esta actividade enquadrou-se nas festividades 
do Natal.

INCLUSÃO DA MULHER DEFICIENTE
O BAI em parceria com a ANDA (Associação Nacional dos Deficientes 
de Angola), no âmbito do projecto de Reintegração Sócio Económica da 
Pessoa com Deficiência, fez a entrega no dia 20 de Dezembro de três kits 
de pastelaria e quatro de corte e costura, às mulheres membros da ANDA, 
vítimas de minas terrestres.




