Do Presidente do Grupo de Contacto e Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para
Moçambique
15 de julho de 2020

Temos o prazer de informar que a 15 de julho foi encerrada uma segunda base da Renamo, localizada em
Muxúnguè, distrito de Chibabava, província de Sofala. Ao longo de 14 dias, 251 ex-combatentes (incluindo
7 familiares dos combatentes falecidos) passaram pelo processo de desarmamento e desmobilização e
chegaram em segurança às suas famílias.
A inspeção e encerramento da base de Muxúnguè tiveram lugar a 15 de julho, a cargo de membros do
Grupo Técnico Conjunto para o DDR (GTCDDR) e do GTC para Monitorização e Verificação (GTCMV),
juntamente com membros da equipa do Secretariado do Processo de Paz (PPS), peritos em
desarmamento e um médico. Também estiveram presentes representantes do governo local e da PRM
para salvaguardar a entrega da base e das armas bem como em todas as operações em Muxungwe.
O sentimento entre os ex-combatentes é de esperança e expectativa, uma vez que os ex-combatentes
estão ansiosos por regressar às suas casas e iniciar um novo capítulo das suas vidas.
O DDR não é uma tarefa fácil e os desafios são inevitáveis, contudo, o compromisso assumido de seguir
em frente prevalece e, um factor importante, o encerramento da base de Muxúnguè assinala o marco de
10% (de Dondo e Muxungwe) do total de beneficiários que regressaram a casa (554 de 5.221).
Gostaríamos igualmente de manifestar o nosso reconhecimento pelos esforços incansáveis das partes,
dos grupos de trabalho, dos representantes do governo local, dos serviços de segurança e dos líderes
comunitários e do povo de Moçambique, que apoiam este processo de tantas formas.
Nós, como comunidade internacional, estamos ao vosso lado nesta jornada rumo à reconciliação e à paz.

Mirko Manzoni
Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de
Contacto

From the President of the Contact Group and the Personal Envoy of the United Nations SecretaryGeneral for Mozambique
15 July 2020

We are please to report that on 15th July a second Renamo base located in Muxúnguè, Chibabava district,
Sofala province was closed. Over the course of 14 days 251 ex-combatants (including 7 family members
of those deceased on whose behalf they were reintegrated) completed the disarmament and
demobilization process and arrived safely home to their families.
The Muxúnguè base inspection and closure were carried out on 15th July, by members of the Joint
Technical Group for DDR (JTGDDR) and the JTG for Monitoring and Verification (JTGMV), along with Peace
Process Secretariat (PPS) staff members, disarmament experts and a medic. Representatives of local
government and PRM were also present to safeguard handover of the base and weapons and were
present throughout all operations in Muxungwe.
The feeling among ex-combatants is one of hope and expectation, as ex-combatants are keen to return
to their homes and begin a new chapter of their lives.
DDR is not an easy task and challenges are inevitable, however, the commitment to forge ahead remains
and importantly the closure of the Muxúnguè base marks the milestone of 10% of total (from Dondo and
Muxungwe) beneficiaries having returned home (554 of 5,221).
We would like to commend the tireless efforts of the parties, the working groups, the local government
officials, security services and community leaders and the people of Mozambique who are supporting this
process in so many ways.
We as the international community are committed to follow the process through and standby the
mozambican people in this journey towards reconciliation and peace.

Mirko Manzoni
Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and President of the Contact
Group

