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NOTA DE IMPRENSA 
  
 
BAI inaugura Agência Waku Kungo no Kwanza-Sul e ATM Center Vila Flor em Luanda 
 

Luanda, 28 de Outubro de 2022                                                                                       

   
O BAI – Banco Angolano de Investimentos S.A. (Sociedade Aberta) informa a abertura ao público da Agência 

Waku Kungo, localizada na rua 4 de Fevereiro, município da Cela, província do Kwanza-Sul, no dia 27 de 

Outubro de 2022. 

 

Com a abertura da Agência Waku Kungo, o BAI mantém a sua aposta de continuar a contribuir para o 

desenvolvimento do país, particularmente do município da Cela, através da criação de emprego directo e 

indirecto, da criação de parcerias importantes para o desenvolvimento da região e a disponibilização de 

produtos e serviços financeiros acessíveis, para que empresas e particulares desenvolvam as suas 

actividades de forma competitiva. 

 

Adicionalmente, o BAI inaugurou também o ATM Center Vila Flor, localizado na Av. Comandante Fidel 

Castro, bairro Vila Flor, distrito do Bita – Viana – Luanda, constituído por 5 (cinco) caixas automáticos e 1 

(uma) máquina de depósitos automáticos.  

 

O BAI reforça assim a sua rede de canais de atendimento, totalizando 177 pontos, que incluem 133 
agências, 12 postos de atendimento, 1 centro de apoio a colaboradores, 10 centros de empresas, 2 centros 
premium, 16 ATM Centers, 2 Custódias, e 1 canal de atendimento remoto, o BAI Directo, e 311 agentes 
bancários. 
 

A abertura da agência Waku Kungo e do ATM Center Vila Flor enquadra-se na estratégia do BAI de prestação 

de serviços bancários mais próximos dos cidadãos e de maior proximidade com as regiões, assegurando a 

bancarização e inclusão financeira dos munícipes de cada localidade, em alinhamento com o Aviso do BNA 

nº 18/22 que determina a expansão dos serviços bancários para as sedes dos 164 municípios do País. 
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