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

25 de Outubro de 2020
Durante as duas últimas semanas foram encerradas mais três bases militares da Renamo,
nomeadamente: Inhaminga, Chemba, e Maringue, todas localizadas na província de Sofala. 366
combatentes destas bases foram desarmados e concluíram o processo de registo de DDR.
Munidos de informações para melhor se orientarem, estes regressaram a casa para
recomeçarem as suas vidas junto da sua família e comunidade.
Com esta missão mais recente, atingimos um marco importante nas actividades de
desmobilização, tendo 25% dos 5.221 combatentes sido desmobilizados. Assumimos o
compromisso de prestar a cada um dos ex-combatentes o apoio necessário para facilitar a sua
reintegração. Continuaremos a trabalhar de perto com cada um, com as suas famílias e a
comunidade em geral em que se inserem, a fim de assegurar que a paz e a reconciliação sejam
uma realidade para todos.
Manifestamos a nossa gratidão a todas as pessoas e equipas que executam o DDR nestes tempos
difíceis.

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

25th October 2020
During the past two weeks three additional Renamo military bases have been closed, namely;
Inhaminga, Chemba, and Maringue all located in Sofala province. 366 combatants from these
bases have been disarmed and have completed the DDR registration process. Equipped with
information to help guide them they have returned home to restart their lives among their family
and community.
With this most recent mission we have reached an important milestone in demobilisation
activities with 25% of the 5,221 combatants demobilised. We are committed to providing every
former combatant with the necessary support to facilitate their reintegration. We will continue
to work closely with the individuals, their families, and the wider community they become part
of to ensure that peace and reconciliation are a reality for all.
We express our gratitude to the individuals and teams who are carrying out DDR in these
challenging times.

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

