Declaração do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique
13 de Junho de 2020, Maputo

Hoje, tenho o prazer de informar que, no âmbito do reinício das actividades do DDR, foi
oficialmente encerrada a primeira base militar da Renamo.
Uma equipa de inspecção devidamente equipada, incluindo representantes do Governo, da
Renamo e da Comunidade Internacional, partiu a pé do posto administrativo de Dondo (província
de Sofala) para inspeccionar a base da Renamo situada nas proximidades, a duas horas e meia
de distância. A equipa de inspecção encontrou a base sem pessoal, armamento e outros materiais
perigosos. Foi devidamente elaborado e aprovado por todas as partes um relatório exaustivo e
um documento de encerramento.
Isto representa um avanço significativo no processo. Todos os ex-combatentes da base estão
agora em casa e a iniciar as suas novas vidas; e, para as comunidades da zona, marca um regresso
à paz.
Continuaremos a trabalhar no sentido de encerrar todas as bases e de assegurar uma paz
definitiva.
Mirko Manzoni
Enviado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do
Grupo de Contacto

Statement from the Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique
13 June 2020, Maputo

Today, I am pleased to report that within the scope of resumed DDR activities, the first Renamo
military base was officially closed.
A well-equipped inspection team including members representing the Government, Renamo and
the International Community, set out on foot from Dondo Administrative Post (Sofala province)
to inspect the Renamo base two and half hours away in the vicinity. The inspection team found
the base cleared of all personnel, weapons/ordnance, and otherwise dangerous materials. A
comprehensive report and closure document were duly completed and endorsed by all sides.
This represents a significant advance in the process; all ex-combatants from the base are now
home and starting their new lives and for the communities in the area it marks a return to peace.
We will continue working until all bases are closed and a definitive peace is secured.
Mirko Manzoni
Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and President of the
Contact Group

