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Hoje foi feito um progresso significativo no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) com a
primeira base militar da Renamo fora da província de Sofala encerrada. Todos os combatentes da base localizada no
distrito de Mabote, província de Inhambane, já passaram pelo processo de desmobilização e estão a regressar às suas
comunidades.
Agora que nos aproximamos do final do ano, aproveitamos a oportunidade para reflectir sobre os últimos meses e
expressamos a nossa profunda admiração pelas partes e pelas equipas no terreno, que trabalharam incansavelmente
para assegurar que o processo de DDR se mantém em marcha apesar das condições desafiantes. A chegada da COVID19 em Março deste ano podia perturbar os esforços de Moçambique em prol de uma paz duradoura; contudo, graças
ao compromisso continuado dos líderes de ambas as partes, o progresso na implementação do Acordo de Maputo
tem sido louvável. Com o encerramento de hoje, conta-se já um total de seis bases encerradas em 2020.
Aguardando com expectativa o ano de 2021, o trabalho que temos pela frente é imenso, e os nossos pensamentos
vão para os cerca de 3.700 combatentes que aguardam pacientemente pela sua oportunidade de passar pelo processo
de DDR e regressar a casa. Continuaremos a trabalhar diligentemente com as partes, as comunidades locais, e os
nossos parceiros para apoiar estes homens e mulheres na sua contribuição para um futuro de paz e prosperidade em
Moçambique.

Mirko Manzoni
Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto
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From the Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and President of the Contact
Group
4 December 2020

Today, significant progress has been made in the disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) process with
the first Renamo military base outside of Sofala province closed. All combatants from the base located in Mabote
district, Inhambane province have now gone through the demobilisation process and are returning to their
communities.
As we approach the end of the year, we take the opportunity to reflect on the past months and we express our deep
admiration for the parties and the teams in the field who have worked tirelessly to ensure the DDR process remains
on-track despite challenging conditions. The arrival of COVID-19 in March of this year had the potential to disrupt
Mozambique’s pursuit of lasting peace, however, with continued commitment from both party leaders, the progress
in implementing the Maputo Accord has been commendable. With today’s closure, a total of six bases have now been
closed in 2020.
As we look forward to 2021, the work ahead is immense, and our minds are with the roughly 3,700 combatants
patiently waiting for their opportunity to go through the DDR process and return home. We will continue to work
diligently with the parties, local communities, and our partners to support these men and women as they contribute
to a future of peace and prosperity in Mozambique.

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

