Discurso do Convidado Principal Dr. Rashid Aman,
Secretário de Estado do Ministério da Saúde
na 16ª Cerimónia de Entrega de Diplomas da Universidade Aga Khan
em Nairobi, Quénia, 12 Fevereiro 2020
Presidente da Universidade Aga Khan, Firoz Rasul,
Representante Diplomático da Rede Aga Khan para o
Desenvolvimento, Dr. Azim Lakhani,
Administradores da Universidade Aga Khan,
O Preboste,
Representantes do governo, membros do corpo
diplomático,
Reitores, professores e funcionários da Universidade,
Pais, e mais importante, os nossos alunos licenciados,
Salaam Aleikum e Bom Dia.
É com grande prazer que presido a esta 16.ª cerimónia de entrega de diplomas da Universidade
Aga Khan. Hoje é um dia de grande celebração, não apenas para os alunos licenciados, mas
também para os seus pais, tutores, professores e funcionários da Universidade, e na verdade para
todos nós.
Partilho a alegria e o orgulho de todos aqueles associados ao sucesso dos 94 licenciados aqui
presentes, os quais, segundo sei, são alunos da Faculdade de Medicina, da Escola de Enfermagem
e Obstetrícia, da Escola Superior de Média e Comunicações e do Instituto de Desenvolvimento
Educacional da Universidade.
Caros licenciados, as minhas mais calorosas felicitações!
A Universidade preparou-vos para lidarem eficazmente com questões emergentes e criar soluções
para os desafios da sociedade, à medida que entram no mundo da atividade profissional como
médicos, enfermeiros, investigadores, educadores e especialistas em jornalismo digital.
Gostaria também de expressar os meus sinceros parabéns à Rede Aga Khan para o
Desenvolvimento pelo crescimento sustentado que tem tido ao longo dos anos. Observo com
orgulho que através das várias instituições da rede, a AKDN continua a contribuir positivamente
para a melhoria das condições de vida e das oportunidades em regiões específicas do mundo em
desenvolvimento. Especialmente em áreas que vão desde os sectores da saúde e educação ao
desenvolvimento rural e à promoção de empresas do sector privado. Na verdade, o seu foco na
excelência, humanidade, justiça, bondade e colaboração tem garantido o seu crescimento
contínuo.
Ilustres senhoras e senhores, a educação é o principal meio de transformação de uma sociedade.
Permite que a sociedade estimule os líderes jovens com a capacidade necessária para fazer

cumprir a agenda de desenvolvimento em relação à geração de riqueza, prestação de cuidados
médicos, reversão da pobreza e sustentabilidade do ambiente.
Tenho conhecimento de que a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento também está a construir
um Centro Universitário com vários andares em Nairobi para oferecer instalações de investigação
e aprendizagem de última geração. E que planeia adicionar uma série de novos cursos de
licenciatura e pós-graduação. Sei também que os seus planos para o futuro incluem a construção
de um hospital pediátrico. Nesse sentido, o governo garante à AKU o nosso total apoio a este
processo de importante expansão.
Os cuidados de saúde especializados e a necessidade de combater e reverter o aumento de
doenças não-transmissíveis, especialmente o cancro, continuam a ser uma preocupação central do
governo, em relação à qual nunca poderemos ser complacentes. A sua expansão dos serviços de
imagiologia molecular e oncologia no passado recente é de particular importância para o
governo, na medida em que permitem aumentar o acesso a cuidados de saúde especializados
nesta região, tornando o Quénia um centro de turismo médico, em linha com a visão do país para
2030.
Ilustres convidados, senhoras e senhores, como sabem, o nosso país está no ponto de partida de
um processo de crescimento e transformação acelerados sem precedentes, graças à agenda dos
'Quatro Grandes' de Sua Excelência o Presidente Uhuru Kenyatta, que inclui a cobertura
universal de saúde, manufaturação, habitação a preços acessíveis e segurança alimentar.
O Ministério da Saúde está comprometido em prosseguir a implementação de sistemas e reformas
de saúde para acelerar a mudança em direção a uma Cobertura Universal de Saúde. A nossa
abordagem em relação à Cobertura Universal de Saúde está apoiada em três fatores fundamentais
que se concentram em: i) expandir o acesso da população a intervenções básicas de saúde; ii)
melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados; e iii) desenvolver modelos de
financiamento sustentáveis para o sector da saúde e disponibilizar proteção financeira a quem
procura cuidados de saúde.
É com agrado que observamos que a AKDN está a dar uma tremenda contribuição e a colaborar
connosco nestas áreas de foco através do vosso trabalho no Hospital da Universidade Aga Khan,
com capacidade para 300 camas, nos vossos 42 centros médicos no Quénia e nos campos
médicos gratuitos, e no Programa de Bem-Estar do Paciente gerido pela rede, sem esquecer a
razão pela qual estamos aqui hoje, que é a criação dos recursos humanos para a saúde de que
precisamos para uma Cobertura Universal de Saúde.
Senhoras e senhores, como sabem muito bem, os recursos não são ilimitados. O Ministério da
Saúde e os nossos governos municipais operam com orçamentos com recursos limitados. O
apoio, a colaboração e os investimentos em saúde por parte do sector privado, dos parceiros de
desenvolvimento e de organizações religiosas e não-governamentais, complementam as funções
do governo no sector da saúde e são muito bem-vindos.
Para acelerar a consecução de uma Cobertura Universal de Saúde no Quénia, o Ministério
continuará a reforçar as parcerias colaborativas multissectoriais e intersectoriais. Na verdade, em
breve iremos lançar uma estrutura de coordenação de parcerias que irá fortalecer ainda mais os

compromissos, apoiar a prestação de contas e a responsabilidade mútua entre as várias partes
intervenientes no sector da saúde.
Para vocês, caros licenciados, não foram poupados esforços para garantir que atingiam o sucesso
que hoje aqui celebramos. Lembrem-se sempre de que o verdadeiro crescimento é resultado de
muito trabalho, dedicação e foco. Estão a entrar num mundo que não só está preparado para
vocês como vos irá exigir soluções e serviços criativos enquanto profissionais de cuidados de
saúde, formação de competências e ética jornalística. Que transmitam razão e esperança a todos
aquele que tocarem nas vossas vidas pessoais e profissionais. Que os vossos esforços futuros
sejam profundamente gratificantes.
Por fim, ilustres convidados, senhoras e senhores, aproveito a oportunidade para desejar à
Universidade e a toda a rede um sucesso continuado ao longo dos próximos anos.
Obrigado.
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