SUA EXCELÊNCIA CHEFE OLUSEGUN OBASANJO,
ANTIGO PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERAL DA
NIGÉRIA

O general Olusegun Obasanjo nasceu a 5 de Março de 1937, em
Abeokuta (sudoeste), de uma modesta família Ioruba.
Ele efetuou os seus estudos secundários numa escola Batista. Não
dispondo de meios financeiros para ingressar na faculdade, ele
alistou-se no exército colonial britânico, em 1958. Ele formou-se
numa escola de oficiais no Reino Unido. Rapidamente promovido à
elevados cargos na hierarquia militar do seu país, Obasanjo foi chefe
de um posto de comando quando o conflito do Biafra eclodiu, em
1967, tendo recebido a rendição das forças secessionistas do Biafra
em 1970.
A morte do general Murtala Mohammed (1976) projetou o general
Obasanjo, seu braço direito e Chefe do Estado Maior das Forças
Armadas, à testa do país. Ele dota o seu país de uma Constituição
instituindo o Estado Federal sob um sistema presidencialista. Em
Julho-Agosto de 1979, Obasanjo organiza eleições presidenciais em
que decidiu não concorrer.

Nos anos seguintes, Obasanjo desempenhou funções diplomáticas,
nomeadamente junto das Nações Unidas de outras organizações
internacionais.
Em 1988 o seu Partido, o Partido Democrático do Povo (PDP) ganhou
as eleições regionais e as federais. Olusegun Obasanjo serviu como
presidente civil da Nigéria, de Maio de 1999 a Maio de 2007 e,
durante o seu mandato implementou políticas visando reduzir a
pobreza, a corrupção

do

governo, e

estabelecer

um sistema

democrático.
Durante
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período,

o

Presidente

Olusegun

Obasanjo

empreendeu esforços junto dos seus homólogos, a fim de trazer o
desenvolvimento harmonioso à sub-região do Golfo da Guiné, num
quadro de paz e segurança.
Em 2008, ele foi nomeado pelas Nações Unidas, enviado Especial
para a África e desde então tem supervisionado as eleições
democráticas em nome da União Africana e da CEDEAO em muitos
países do continente. Este foi o culminar de uma vida passada na
linha da frente da política africana.
Ele é um fervoroso defensor do investimento para a África, tendo
criado a sua fundação cujo objectivo é de abordar as questões-chave
para o desenvolvimento do continente. O Chefe Obasanjo é também
um grande fazendeiro no seu país natal.
O Presidente Olusegun Obasanjo foi, com o Presidente El-Hadj
Omar Bongo, o instigador da criação da Comissão do Golfo da Guiné,
instituída no dia 3 de Julho de 2001.

