Embaixada da Suíça em Moçambique

Comunicado de Imprensa do Grupo do Contacto

O Embaixador da Suíça e Presidente do Contact Group (Grupo de Contacto) recebem
a declaração conjunta do encontro entre o Presidente Filipe Nyusi e o Presidente da
Renamo, Ossufo Momade, no Domingo, 2 de Junho - é uma declaração de esperança
e optimismo.
Após dois anos e meio de negociações, recebemos com muita satisfação a notícia de
que os meses de junho e julho de 2019 serão dedicados ao processo de
desmobilização, desmilitarização e reintegração e a um acordo de cessar-fogo
definitivo e agosto de 2019 dará início à assinatura de um Acordo para a paz definitiva.
Isto é um testemunho do poder do diálogo e do compromisso de ambas as partes em
alcançar o objetivo final de paz.
Há muito trabalho a ser feito nas próximas semanas e meses e, em nome do Contact
Group (Grupo de Contacto), reafirmo fortemente nosso compromisso de apoiar o
processo. Continuamos comprometidos em garantir o acompanhamento e a
implementação de todos os acordos.
Encorajamos todos os moçambicanos a celebrar a paz, o diálogo, a unidade e a
reconciliação, enquanto esperamos um futuro brilhante para Moçambique.

Chimoio, 3 de Junho de 2019

Embaixador da Suíça em Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto

(Mirko Manzoni)
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Contact Group Press Release

The Ambassador of Switzerland and Chairman of Contact Group welcomes the joint
statement from the meeting between President Filipe Nyusi and the Renamo leader
President Ossufo Momade on Sunday 2nd June - it is one of hope and optimism.
Following two and a half years of negotiations we warmly welcome the news that the
June and July 2019 will be dedicated to the process of Demobilisation, Demilitarisation
and Reintegration and an agreement of a definitive ceasefire and August 2019 will
usher in the signing of an Accord for a Definitive Peace. This is testament to the power
of dialogue and the commitment of both Parties to reaching the end goal of peace.
There is much work to be done over the coming weeks and months and on behalf of
the Contact Group, I reaffirm strongly our commitment to supporting the process. We
remain committed to ensuring the follow up and implementation of all agreements.
We encourage all Mozambicans to celebrate peace, dialogue, unity and reconciliation
while looking forward to a bright future for Mozambique.

Chimoio, 3 June 2019

Ambassador of Switzerland in Mozambique and President of the Contact Group

(Mirko Manzoni)
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