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O Presidente El Hadj Omar Bongo Ondimba nasceu a 30 de Dezembro 

de 1935 na província de Haut-Ogooué, Lewaï, de uma família de 

agricultores com doze filhos. 

 

Ele efetuou a sua formação secundária em Brazzaville, antiga capital 

da África Equatorial Francesa (AEF) antes de ingressar no serviço 

público da administração francesa e trabalhar no Chade. 

 

Nos primeiros anos da independência do seu país em 1960, ele foi 

notado pelo primeiro presidente do Gabão, León Mba, que fez dele 

seu Chefe de Gabinete. Em 1965 fê-lo entrar para o governo como 

Ministro Delegado na Presidência da República, responsável pela 

Defesa Nacional e Coordenação, antes de ser nomeado Vice-

Presidente do Gabão, em 1967. 

 

No mesmo ano, ele acedeu ao poder, com a idade de 32, após a 

morte do Presidente Leon Mba, tornando-se o segundo presidente do 

país, posição que manteve até à sua morte. 

 



No ano de 1968 o Presidente Omar Bongo criou o Partido 

Democrático do Gabão (PDG). 

 

No ano de 1990 ele instaurou o multipartidarismo, após uma 

conferência nacional e, em setembro do mesmo ano ele organizou as 

primeiras eleições legislativas multipartidárias que deram a victória 

ao seu partido, o PDG, que conservou a maioria absoluta na 

Assembleia Nacional.  

 

Em seguida ele ganhou, à primeira volta, as eleições presidenciais em 

Dezembro de 1993 e, depois, em 1998. 

 

Com o prestígio e a experiência adquiridos ao longo dos anos, o 

Presidente Omar Bongo Ondimba tornou-se um mediador chave em 

vários conflitos regionais, trabalhando incessantemente para a 

restauração da paz em países como a República Centro-Africana, o 

Chade, o Burundi, a Côte D’Ivoire e os dois Congos, dilacerados por 

guerras civis, conflito e rebeliões políticas e militares. 

 

O Presidente El Hadj Omar Bongo Ondimba, com o Presidente 

Olusegun Obasanjo, é o arquitecto da Comissão do Golfo da Guiné, 

de que foi o primeiro Presidente da Cimeira de Chefes de Estado e de 

Governo. 


