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

8 de Fevereiro de 2021
Foi com profundo pesar que recebemos hoje a triste notícia do falecimento do General Eugénio
Ussene Mussa, recentemente nomeado Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique.

O General Mussa dedicou a sua vida ao seu país e nos últimos anos nós, no Secretariado do
Processo de Paz, tivemos a oportunidade de trabalhar de perto com ele, como membro da
Comissão de Assuntos Militares, onde liderou a equipa do Governo. Será recordado pela sua
dedicação, pela sua abordagem centrada na resolução de problemas e pelo seu inabalável
empenho em garantir a paz para Moçambique.

O General Mussa liderou pelo exemplo, visitando cada um dos Centros de Acomodação onde os
combatentes se reúnem para o desarmamento e a desmobilização. Em cada um dos locais,
aproveitou a oportunidade para interagir com os ex-combatentes e desejar-lhes sucesso nesta
próxima fase das suas vidas. Ele foi verdadeiramente uma personificação do processo de paz e
a sua presença deixará muita saudade a todos.

Agradecemos-lhe pelo seu serviço ao país e apresentamos as nossas sinceras condolências à
sua família e amigos, ao Presidente de Moçambique Filipe Nyusi e a todas as moçambicanas e
moçambicanos.

Descanse em Paz General, teremos saudades suas.
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
and President of the Contact Group

8th February 2021
Today we received the sad news that General Eugénio Ussene Mussa, the recently appointed
Chief of the General Staff of the Armed Forces of Defence of Mozambique has passed away.

General Mussa had dedicated his life to his country and in recent years we in the Peace Process
Secretariat had the opportunity to work closely with him as a member of the Military Affairs
Commission where he led the Government team. He will be remembered for his dedication, his
problem-solving approach and for his unwavering commitment to securing peace for
Mozambique.

General Mussa led by example, visiting each one of the Assembly Areas where combatants
gather to disarm and demobilise. At each location he took the opportunity to engage with excombatants and wish them well in this next stage of their lives. He was a true embodiment of
the peace process and his presence will be greatly missed by all.

We thank him for his service to the country and offer our heartfelt condolences to his family
and friends, the President of Mozambique Filipe Nyusi, and all Mozambicans.

Rest in Peace General, we will miss you.

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

