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

06 de janeiro de 2021
Nestes primeiros dias de 2021 renovamos o nosso compromisso de apoiar o povo Moçambicano
na sua busca pela paz. Esta época do ano traz consigo esperança e optimismo, ao mesmo tempo
que ansiamos por um ano cheio de possibilidades.

Sentimo-nos encorajados pelo cessar-fogo unilateral anunciado pela Junta Militar da Renamo
(JMR) a 23 de Dezembro de 2020. É uma clara demonstração da importância atribuída à paz e do
seu desejo de pôr fim ao conflito no Centro de Moçambique. Acreditamos que existe um
ambiente propício ao diálogo com o Presidente Nyusi, tendo já anunciado um período de trégua
de sete dias no final de Outubro, um sinal de boa vontade e empenho na resolução de problemas
através de meios pacíficos.

Estes avanços representam um progresso concreto e iremos apoiar todos os esforços no sentido
de dialogar com uma delegação nomeada pela JMR. Temos esperança que 2021 seja um ano
pacífico para todos os moçambicanos.

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

06th January 2021
As we enter the first days of 2021, we renew our commitment to supporting the people of
Mozambique in their pursuit of peace. This time of year brings with it expectation and optimism
as we look forward to a year ahead full of possibilities.

We are encouraged by the unilateral ceasefire announced by the Renamo Military Junta (RMJ)
on the 23rd of December 2020. It is a clear demonstration of the importance placed on peace
and their desire to bring an end to conflict in central Mozambique. We believe that an
environment conducive to dialogue exists with President Nyusi having earlier announced a seven
day truce in late October, a sign of good will and commitment to resolving issues through
peaceful means.

These advances represent tangible progress and we will support all efforts to engage with a
designated delegation of RMJ in dialogue. We are hopeful that 2021 will be a peaceful year for
all Mozambicans.

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

