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O Presidente do Burkina Faso, Sua Excelência Roch Marc Christian KABORE, visita a sede da 

Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS), em Bobo-Dioulasso 

5 de Novembro de 2020, Bobo Dioulasso – O Presidente do Faso, Sua Excelência Roch Marc Christian 

KABORE, visitou a Sede da Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS), a convite do Professor Stanley 

OKOLO, Director Geral da OOAS. Esteve acompanhado pelo Primeiro-Ministro do Faso. 

Esta foi a primeira visita de um Presidente do Faso aos escritórios da OOAS e ofereceu ao Presidente Kabore 

a oportunidade de se encontrar e trocar opiniões com o pessoal da OOAS e inspeccionar as instalações da 

Instituição, ao abrigo do Acordo de Sede entre o Governo do Burkina Faso e a Comunidade Económica dos 

Estados da África Ocidental (CEDEAO). 

Nas suas palavras de boas-vindas, o Director Geral da OOAS declarou que se sentia honrado por receber Sua 

Excelência, o Presidente do Burkina Faso, ressaltando que a visita é mais uma demonstração do forte apoio 

que o Governo e o Povo do Burkina Faso têm dado à OOAS desde a sua criação, para lhe permitir cumprir o 

seu mandato de integração regional, através da melhoria da saúde da população. Ele recordou as múltiplas 

contribuições da OOAS para a resposta à pandemia da COVID-19 em curso na região, e agradeceu ao 

Presidente Kabore pelo encorajamento e apoio dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO aos esforços 

de coordenação da OOAS. Ele assegurou ao Presidente do Faso que a OOAS continuará a prosseguir 

incansavelmente a luta contra a doença e os eventos de saúde pública na região. Apresentou mais uma vez 

condolências ao Presidente pela recente morte do seu pai.  

O Presidente da Associação dos Trabalhadores da OOAS (ATO), Dr. Namoudou Keita, também deu as boas-

vindas ao Presidente Kabore à Instituição e expressou a alegria e o orgulho de todo o pessoal da OOAS em 

servir no Burkina Faso. Declarou que os edifícios que abrigam a OOAS, construídos durante a era colonial, 

inicialmente para sediar a Organização para a Cooperação e Coordenação na Luta contra as Grandes Endemias 

(OCCGE), estavam agora deteriorados e já não cumpriam as normas de saúde e segurança exigidas por uma 

instituição regional como a OOAS. Por conseguinte, implorou ao Presidente do Faso que considerasse uma 

resolução urgente das necessidades de infraestruturas da OOAS. 

Na sua resposta, o Presidente do Faso expressou a sua alegria por ter tido a oportunidade de visitar a OOAS. 

Felicitou o Director Geral da OOAS pela sua excelente liderança na resposta regional à pandemia da COVID-

19 e agradeceu ao pessoal da OOAS pelo seu empenho na melhoria do estado de saúde das populações dos 

Estados membros da CEDEAO. Agradeceu também ao Director Geral por representar a OOAS no recente 

funeral do seu falecido pai. O Presidente manifestou a sua surpresa com o mau estado físico dos edifícios e 

ambiente da sede da OOAS e comprometeu-se a rever urgentemente todos os documentos relativos à 

reabilitação das infraestruturas da OOAS, para acção. 
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No final da sua visita, o Presidente posou para fotografias com o pessoal da OOAS. 

                     

O Presidente do Burkina Faso e o DG da OOAS                      Secção transversal do pessoal da OOAS com o Presidente do Burkina 

Faso 

 

 

              

O Primeiro-Ministro do Burkina e o DG da OOAS                 o Presidente do Burkina Faso inspecionando as instalações da OOAS 
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