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PRESS RELEASE 
 

Joint Statement of the Personal Envoy of the UN Secretary-General for Mozambique and of 
the UN Resident Coordinator in Mozambique on the occasion of the Day of Peace and 

Reconciliation 
 
 

Maputo, 4 October 2021 - As the country marks the Day of Peace and Reconciliation, the Personal Envoy of 

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

the United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Mozambique, Myrta 

Kaulard, commend the Government and Renamo’s commitment to dialogue as a means of advancing peace, 

national reconciliation, and Inclusive sustainable development.  

 

Nothing would build a lasting foundation for a more peaceful and prosperous Mozambique than securing 

inclusive sustainable development for all. By supporting the reintegration of Renamo’s former combatants, 

and through rebuilding relationships across communities, we are confident that Mozambique will achieve 

definitive peace and national reconciliation.  

 

While Mozambique has faced varied challenges over recent years, including throughout the COVID -19 

pandemic, the leadership shown by both parties makes it clear that the country’s journey towards peace is 

irreversible.  With the steady progress made through the implementation of the Maputo Accord for Peace 

and National Reconciliation, a culture of peace is now prevailing.  

 

As the Government, Renamo and all Mozambicans look towards national reconciliation, we are reminded of 

the importance of inclusivity, and the important role of women in peacebuilding, to ensure that no one is left 

behind.  

 

The United Nations remains committed to supporting lasting peace and inclusive sustainable development 

for a united and prosperous Mozambique.   
 

[End]  
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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Declaração Conjunta do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para 
Moçambique e da Cordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique por ocasião 

do Dia de Paz e Reconciliação 
 

 
 

Maputo, 4 de Outubro de 2021 - Por ocasião do Dia da Paz e Reconciliação, o Enviado Pessoal do Secretário-

Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, e a 

Coordenadora Residente das Nações Unidas e Coordenadora Humanitária para Moçambique, Myrta Kaulard, 

elogiam o Governo e o compromisso da Renamo para com o diálogo como meio de fazer avançar a paz, a 

reconciliação nacional e o desenvolvimento sustentável inclusivo.  

 

Nada construiria uma base duradoura para um Moçambique mais pacífico e próspero do que garantir um 

desenvolvimento sustentável inclusivo para todos. Ao apoiar a reintegração dos antigos combatentes da 

Renamo e por meio da reconstrução das relações entre as comunidades, estamos confiantes que 

Moçambique alcançará a paz definitiva e a reconciliação nacional.  

 

Embora Moçambique tenha enfrentado vários desafios nos últimos anos, incluindo durante a pandemia da 

COVID-19, a liderança demonstrada por ambas as partes deixa claro que o caminho do país para a paz é 

irreversível. Com o progresso constante feito através da implementação do Acord o de Maputo para a Paz e 

Reconciliação Nacional, uma cultura de paz está agora prevalecendo.  

 

Enquanto o Governo, a Renamo e todos os moçambicanos olham para a reconciliação nacional, somos 

lembrados da importância da inclusão e do importante papel das mul heres na construção da paz, para 

garantir que ninguém seja deixado para trás.  

 

As Nações Unidas continuam empenhadas em apoiar a paz duradoura e o desenvolvimento sustentável 

inclusivo para um Moçambique unido e próspero.  

 

[Fim]  
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