
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

11 de julho de 2021 

 

É com satisfação que comunicamos o encerramento de mais uma base militar da Renamo, 
localizada em Zobuè, província de Tete, e o desarmamento e desmobilização de mais 360 
combatentes no quadro do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR), 
um processo meramente nacional. Com isto, assinalamos um marco significativo na 
implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo (Acordo de Maputo), com 
mais de metade (52%) dos 5.221 beneficiários do DDR agora desmobilizados e na sua jornada 
para a reintegração económica e social na vida civil. 
 
Passou-se pouco mais de um ano desde que os primeiros beneficiários do DDR regressaram a 
casa, em junho de 2020, e o encerramento da base de hoje marca a décima base a fechar num 
total de 16. Este progresso constante realça a natureza irreversível do processo de paz e sublinha 
o empenho de ambas as partes na conquista da paz definitiva. Face ao complexo cenário 
provocado pela COVID-19, este progresso é louvável.  
 
À medida que a paz é consolidada em Moçambique, assegurar a reintegração a longo prazo de 
todos os beneficiários do DDR, apoiando simultaneamente os esforços de reconciliação nacional, 
é uma parte cada vez mais importante da implementação do Acordo de Maputo. Isto exigirá 
apoio adicional de todos os níveis da sociedade e de todas as partes interessadas, incluindo 
parceiros de desenvolvimento e o sector privado, que desempenham um papel central na 
reintegração económica e social. Apelamos a todos estes atores para que se associem ativamente 
e mantenham o seu pleno compromisso na causa da paz definitiva em Moçambique. 
 
 
 
 
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 

 

11th July 2021 

 

We are pleased to report the closure of another Renamo military base, located in Zobuè, Tete 
province, and the disarmament and demobilisation of an additional 360 combatants as part of 
the nationally owned disarmament, demobilisation, and reintegration (DDR) process. With this, 
we mark a significant milestone in the implementation of the Maputo Accord for Peace and 
National Reconciliation (Maputo Accord) with over half (52%) of all 5,221 DDR beneficiaries now 
demobilised and on their journey towards economic and social reintegration into civilian life. 

 

We are now just over one year on since the first DDR beneficiaries returned home in June 2020, 
and today’s base closure marks the tenth base to close out of a total of 16. This steady progress 
highlights the irreversible nature of the peace process and underscores the commitment of both 
Parties to realising definitive peace. Against the complex backdrop of COVID-19, this progress is 
commendable.  

 

As peace is consolidated in Mozambique, securing the long-term reintegration of all DDR 
beneficiaries while supporting national reconciliation efforts is an increasingly important part of 
implementation of the Maputo Accord. This will require additional support from all levels of 
society and all stakeholders, including development partners and the private sector, who play a 
central role in economic and social reintegration. We appeal to all these actors to actively join 
and remain fully committed to the cause of definitive peace in Mozambique. 

 

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


