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Declaração do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do
Grupo de Contacto
23 de junho de 2021

O encontro de ontem entre o Presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo Ossufo Momade tem lugar num
momento importante uma vez que estamos a chegar a meio do processo de desmobilização. Foram
discutidos vários tópicos, incluindo o DDR e o enquadramento. A discussão aberta permitiu uma revisão
honesta do progresso, tendo sido acordadas várias tarefas de seguimento que irão contribuir para os
esforços de construção da paz.

Ao longo do encontro ficou claro que as Partes permanecem unidas pelo seu desejo comum de trazer a paz
definitiva a Moçambique. Este objetivo guia as suas interações e discursos e esperamos que o sentimento
de um Moçambique pacífico e próspero faça eco em todos os sectores da sociedade.

Saudamos os líderes presentes no encontro de ontem e reafirmamos o apoio da comunidade internacional
à medida que avançam com o processo de DDR.

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
23 June 2021

The meeting yesterday between President Filipe Nyusi and Renamo Leader Ossufo Momade comes at an
important juncture as we approach the halfway point in the demobilisation process. Several topics were
discussed including DDR and placement. The open discussion allowed for an honest review of progress, and
several follow up tasks were agreed upon which will contribute to peace building efforts.

Throughout the meeting it was clear that the Parties are united by their common desire to bring a definitive
peace to Mozambique. This goal guides their interactions and discourse, and we hope that the sentiment of
a peaceful and prosperous Mozambique will be echoed across all sectors of society.

We commend the leaders on yesterday’s meeting and reaffirm the support of the international community
as they advance with DDR.

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

