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ENQUADRAMENTO

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, com dinamismo na comunicação e interessada em apoiar projectos sociais 
sustentáveis, estabeleceu um conjunto de linhas orientadoras para contribuir nas respostas colectivas 
às necessidades das comunidades, com foco na educação, bem-estar social, saúde, ambiente, cultura  
e desporto, tendo viabilizado ao longo do ano de 2021 um conjunto de actividades, através de patrocínios, 
parcerias e outros incentivos, sempre no âmbito da sua responsabilidade social corporativa, que visaram 
exactamente a concretização desse desiderato, e o resultado é apresentado no presente relatório, onde o 
número de actividades foi ainda influenciado pelos rigores que a COVID-19 impôs ao longo do ano de 2021.
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“Progrida a cada dia buscando 
algo maior, mais elevado e mais 
profundo. Actue pelo bem-estar 
social das pessoas, obterá então

ilimitada ascensão, plenitude, 
tranquilidade, felicidade  

e, sobretudo, uma vida cheia  
de jovialidade.”

Daisaku Ikeda
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28 ABRIL  |  LUANDA

APOIO À FEDERAÇÃO ANGOLANA DE ANDEBOL
O Desporto também é um pilar fundamental da responsabilidade social corporativa do BAI.

Apoiamos o desporto, ressalvando a importância da sua prática em todas as camadas, principalmente as mais jovens, fomentando 
e desenvolvendo talentos, gerando o reconhecimento de Angola nas grandes competições internacionais.

O BAI apoia a Federação Angolana de Andebol desde 2014. 

Em 2021, o apoio permitiu a realização das seguintes actividades: 
 •  De 28.04.2021 a 15.05.2021, a 42ª edição dos campeonatos seniores masculinos e femininos de Andebol; 
 •  De 20.05.2021 a 29.05.2021, a Taça dos vencedores; 
 •  No dia 03.07.2021, a Taça de Angola; 
 •  De 03.08.2021 a 15.08.2021, Campeonato nacional de juniores feminino.

A Federação Angolana de Andebol é detentora de 13 títulos africanos, vários pódios e um sétimo lugar no Campeonato do 
Mundo de Andebol.

DESPORTO
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29 ABRIL  |  LUANDA

PLANTAÇÃO DE 25 ÁRVORES  EM LUANDA
Em alusão ao seu 25º aniversário, o BAI, sendo um Banco responsável e preocupado com o ambiente, realizou no dia 29 de 
Abril de 2021 a plantação de 25 árvores na avenida Deolinda Rodrigues, no perímetro que vai da feira popular de Luanda à 
pedonal do cemitério da Santa Ana.  

Participaram do acto de plantação de árvores a Administradora do distrito do Neves Bendinha, Sra. Naulila André e demais 
colaboradores da referida administração.

AMBIENTE
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SOBRE A ADPP:

A ADPP (Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo) Angola opera nas áreas da educação, saúde, agricultura, ambiente, e 
em acções que visem o desenvolvimento comunitário integrado. Todas as  suas actividades fundam-se em três componentes:

• Uma perspectiva baseada  
 na comunidade que capacita  
 indivíduos, famílias e  
 comunidades a fazer mudanças  
 positivas nas suas próprias vidas;

• Parcerias de trabalho estreitas  
 com os governos para  
 promover o desenvolvimento  
 sustentável;

• Uma abordagem integrada, que  
 liga as actividades da educação,   
 saúde, agricultura, ambiente,  
 e  desenvolvimento comunitário  
 para um impacto máximo.

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO AO PROJECTO 
MULHERES EM ACÇÃO DA ADPP  
No dia 21 de Maio de 2021 uma equipa do BAI visitou o projecto Mulheres em Acção da organização ADPP e procedeu à doação 
de 10 computadores para a criação de uma sala informática, que visa assegurar formação profissional e outras oportunidades 
de estudos diferenciados para as mulheres do programa.

Muitas dessas mulheres tiveram o primeiro contacto com um computador nesta sala doada pelo BAI, firmando assim a 
importância social desse ambiente, pois esta sala também concretiza o desiderato de inclusão digital de mulheres que não 
poderiam ter acesso a tecnologia de outra forma.
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DESPORTO JORNADAS DE XADREZ EM ALUSÃO AO MÊS DA CRIANÇA
Em alusão ao mês da criança, a Macovi Sport Club 
realizou no dia 30 de Junho de 2021 um torneio 
internacional de Xadrez online, que contou com o 
apoio do BAI.

O torneio teve a duração de 1h30, tendo começado 
às 15h00, e o acto oficial de abertura ocorreu na 
casa da Juventude da Fubu, tendo contado com 
a presença do Sr. Administrador do município de 
Talatona, Arquiteto Rui Josefo Duarte.

Jaime Sonho, da Escola Ditrov de Viana, foi o grande 
vencedor do campeonato internacional online de 
Xadrez.

O torneio contou com a presença de 
jogadores internacionais do Peru, Brasil  
e Portugal, e a nível nacional participaram jogadores 
da escola Ditrov e da equipa Mentes Brilhantes 
perfazendo um total de 49 participantes. 

O torneio ocorreu em vários locais ao mesmo 
tempo, destaque para a escola Macovi, a Academia 
do Golfe 2, o Centro Comunitário da Fubu, a 
Academia do Capalanga, e a sala de xadrez Avô 
Victor no bairro popular.

CLASSIFICAÇÃO  |  MELHORES MASCULINOS:

• Jaime Sonho (escola Ditrov); 
• Júlio Miguel (escola Macovi); 
• Avelino Bunga (escola Macovi);
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CLASSIFICAÇÃO  |  MELHORES FEMININAS:

• Jemima Paulo (escola Ditrov); 
• Sónia Paixão (escola Macovi); 
• Francisca Miguel (escola Macovi).

Link do torneio 
https://lichess.org/tournament/4xnyzRem

CENTRO COMUNITÁRIO DA JUVENTUDE DA FUBU
DESPORTO

SALA DE XADREZ DA FEDERAÇÃO ANGOLANA  
DE XADREZ

MACOVI SPORT CLUB 
SALA DE XADREZ AVÔ SÃO VICTOR
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18 SETEMBRO  |  LUANDA

BAI CELEBRA DIA MUNDIAL DA LIMPEZA COM ACÇÕES  
NAS RUAS DE LUANDA

AMBIENTE

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento 
cívico que une 180 países e milhões de pessoas 
para limpar o planeta simbolicamente em um 
único dia. Em  2021, o Dia Mundial da Limpeza 
foi celebrado a 18 de Setembro (sábado) e 
contou com várias actividades de limpeza pelo 
mundo inteiro. 

Nessa vertente, o BAI em parceria com a 
Associação Jucarente realizou uma actividade 
de limpeza na Avenida Deolinda Rodrigues, 
uma das principais artérias da cidade de 
Luanda, ameaçada pelo lixo.

Esta actividade foi realizada exactamente no 
dia 18 de Setembro, fazendo de Angola um 
dos países oficialmente participativos deste 
movimento. 

Em 2021 este movimento global assinalou a 4ª 
edição. Até à data, já participaram deste dia mais 
de 180 países do mundo inteiro, abrangendo 
cerca de 500 milhões de voluntários e havendo 
uma recolha estimada de 280 toneladas de 
resíduos.

Na actividade da Deolinda Rodrigues, 
participaram voluntários da Associação 
Jucarente e colaboradores do BAI.
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FÓRUM DE INVESTIMENTO BANCÁRIO NO DESPORTO
O BAI apoiou no dia 16.10.2021 a iniciativa da MediaClaque de realização do Fórum de Investimento Bancário no Desporto.

Juntaram-se no encontro instituições financeiras bancárias, associações desportivas, dirigentes desportivos e o Ministério da 
Juventude e Desportos.

Estiveram em abordagem os seguintes temas:

 •  Identificação e selecção de parcerias para as iniciativas desportivas; 
 •  Necessidade de bancarização dos atletas principalmente os residentes nacionais; 
 •  Cumprimento das regras de compliance vigentes no País; 
 •  Respeito pelas claúsulas contratuais com o dirigismo desportivos e parceiros.

O BAI participou no debate e apresentou o serviço é-kwanza aos presentes.

DESPORTO
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BAI RECONHECE 
EMPENHO 
DOS TÉCNICOS 
DO MINSA 
NO PROGRAMA 
DE VACINAÇÃO 
CONTRA  
A COVID-19

Em alusão ao seu 25º aniversário, o BAI realizou no dia 22.10.2021, no auditório da Academia BAI, uma singela homenagem 
a 161 enfermeiros de todos os municípios do País, que se destacaram no processo massivo de vacinação contra a COVID-19.

Além do certificado de reconhecimento do Banco, cada técnico foi agraciado com o valor simbólico de Kz 100.000,00 (Cem 
mil kwanzas), pagos através da plataforma electrónica é-Kwanza.

O Ministério da Saúde seleccionou os técnicos que se destacaram, que no acto não esconderam a sua satisfação pela 
homenagem prestada pelo Banco.

SAÚDE
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3º GRANDE PRÉMIO BAI EM CICLISMO DE ESTRADA
A equipa BAI SICASAL PETRO obteve em 2021 o maior número de classificações em torneios. 

Em alusão ao 25º aniversário,  realizou-se no dia 14.11.2021 na Torre BAI, o acto de premiação dos vencedores da 3ª edição do 
Grande prémio BAI em ciclismo de estrada.

Essa edição compreendeu três etapas divididas da seguinte forma:

• 1ª etapa - trajecto Barra do Kwanza; 
• 2ª etapa - trajecto Muxima; 
• 3ª  etapa - circuito fechado com partida na Torre BAI, contorno no largo das heroínas e chegada novamente na Torre BAI.

O vencedor do 3º grande prémio em ciclismo de estrada foi o ciclista Bruno Araújo.

DESPORTO
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Em alusão ao 25° aniversário, dentro da rubrica “Natal Solidário”, colaboradores do BAI realizaram no dia 21.12.2021 duas actividades 
no Hospital especializado Neves Bendinha e no Lar de acolhimento Pequena Semente, para doação de cestas básicas.

O Hospital Neves Bendinha é a única unidade do País especializada no tratamento de queimaduras.

Nesta unidade, a equipa do BAI procedeu a uma visita guiada pelo Director Geral da referida unidade hospitalar, Dr. Dadi 
Bucusso, seguida pela doação de cestas básicas. 

No final  os visitantess deixaram palavras de encorajamento, tendo a Direcção do Hospital mostrado-se grata pelo gesto do BAI. 

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO HOSPITAL NEVES BENDINHA
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Posteriormente, a equipa deslocou-se ao bairro do Kifangondo, município de Cacuaco, para visitar o Lar de acolhimento 
Pequena Semente. 

A recepção foi feita pelo Reverendo Cassule e mais cinquenta crianças com idades compreendidas entre os 6 e 18 anos.  
Na ocasião, a equipa BAI recebeu informações relacionadas ao funcionamento, acomodação e o ano curricular das crianças.

VISITA E DOAÇÃO AO LAR PEQUENAS SEMENTES



RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2021  |  BAI16

22 DEZEMBRO  |  LUANDA
BEM-ESTAR

SOCIAL

O Hospital pediátrico David Bernardino em Luanda recebeu no 
dia 22.12.2021 uma equipa do BAI que procedeu à doação de 
dosímetros e coletes contra radiação.

Este material servirá para minimizar necessidades no bloco 
operatório da referida unidade hospitalar.

Na ocasião, o Director Geral do Hospital, Dr. Francisco Domingos, 
demostrou a sua gratidão por mais uma intervenção do Banco 
para acudir necessidades que considerou de  “inadiáveis”. 

A equipa realizou ainda uma visita à unidade hospitar e desejou 
rápidas melhoras aos pacientes, bem como deixou palavras de 
incentivo à equipa médica.

DOAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR À PEDIATRIA DE LUANDA
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